Hubs / Sumehr
Wat is hubs?
Hubs is een uitwisselingssysteem
van medische gegevens tussen de
verschillende zorgverleners
(huisartsen en specialisten). Zo
krijgt elke arts die u behandelt
toegang tot de verschillende
onderzoeken/resultaten om zo
uw opvolging te optimaliseren.

Wat is Sumehr?
Sumehr is een samenvatting van
de belangrijkste gegevens in uw
medisch dossier die door al uw
behandelende artsen kan
geraadpleegd worden.
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Wenst u dit niet?
Bespreek dit met uw huisarts

Meer informatie:
Heeft u toch nog vragen rond het
GDPR-systeem van De
Wijkpraktijk of de werking van de
hubs/sumehr?
Aarzel dan zeker niet om uw te
vraag te stellen aan uw
behandelende arts.
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GDPR wet
Wat is de GDPR wet?
GDPR = General Data Protection
Regulation. GDPR gaat over het
beheer en de beveiliging van
persoonlijke gegevens.

Het zijn maatregelen om datalekken
te voorkomen en al je persoonlijke
gegevens te beschermen tegen
hackers.
De vernieuwde GDPR is van kracht
sinds 25 mei 2018 in heel de EU.

Wat houdt dit in voor mij als
patiënt?
Sinds de vernieuwing van deze
GDPR wet mogen wij geen
persoonlijke noch medische
gegevens via e-mail doorsturen.
Om volledig in orde te zijn met de
GDPR wet, maken wij gebruik van
ons beveiligd online agendasysteem
(BEOOGO). In dit platform moet u
inloggen en kan u medische
gegevens zoals resultaten of
verslagen aanvragen en
terugvinden.
Ook de aanvraag tot voorschriften
voor chronische medicatie of een
kleine medische vraag kunnen
hierin geplaatst worden.

U kan deze aanvraag indienen in
Beoogo onder ‘plaats een
bestellingen’.
De arts probeert zo spoedig
mogelijk om uw aanvraag te
verwerken. Gelieve tijdig uw
aanvraag in te dienen daar de
wachttijd tijdens drukke periodes
soms iets langer kan duren.

Hoe bekom ik mijn medische
resultaten/verslagen?
1) U kan elke werkdag bellen op het
belmoment van 17u tot 17u20. De
arts zal u telefonisch te woord
staan. Indien u graag uw resultaten
op papier heeft, kan u dit vragen
en ophalen aan het secretariaat.
2) U kan via het agendasysteem
(Beoogo) ook ‘een bestelling
plaatsen’. Nadien krijgt u een
e-mail dat uw aanvraag werd
behandeld.
- Uw aanvraag is aanvaard:
U vindt dan onder ‘mijn
bestellingen’ de
resultaten/verslagen terug in de
vorm van een pdf bestand. Indien
nodig zet de arts er een berichtje
met de nodige uitleg/commentaar
bij.

U kan zelf van thuis uit het pdf
bestand printen of u kan een
afdruk vragen aan het onthaal.
- Uw aanvraag is geweigerd:
Indien uw aanvraag is geweigerd,
vindt u de nodige uitleg onder
‘mijn bestellingen’. Vaak vraagt de
arts dan om extra informatie of om
een afspraak te maken.

