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MyHealthViewer
MyHealthViewer is een software applicatie specifiek ontworpen voor jou als burger om jouw gezondheidszorggegevens te kunnen 
bekijken en bewerken.

Welke gegevens zijn er beschikbaar?

• Je overzicht (journaal) met alle wijzigingen in jouw tijdlijn

• Je medicatieschema
• Een dagschema
• Een weekschema

• Je vaccinaties

• Je Covid19 info

• Je documenten:
• Medisch dossier
• Bevolkingsonderzoeken
• Kindrapport

• Je profiel
• Je persoonlijke gegevens

• Je administratieve gegevens (rijksregisternummer, geboortedatum, …)
• Je medische gegevens  (allergieën, medische voorgeschiedenis, Risicofactoren)

• Je zorgteam (therapeutische relaties met zorgverstrekkers, …)
• Je mandaten (ouder-kind)
• Je toestemming gegevensdeling

• Geïnformeerde toestemming
• Historiek raadplegen van je gegevens
• Break the Glass
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MyHealthViewer: Algemeen
Ga naar MyHealthViewer: https://www.myhealthviewer.be/ en klik op uw profiel ‘burger’ of ‘zorgverstrekker’
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Op de MyHealthViewer Homepagina zijn 
er momenteel 2 knoppen beschikbaar die 
doorverwijzen naar de correcte website 
om eventuele bijwerkingen van het 
COVID-19 vaccin te melden bij het FAGG:

•Als zorgverlener
•Als patiënt



Aanmelden 
Stap 1: Selecteer uw digitale sleutel (voorbeeld met eID kaartlezer)
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Info over de andere inlogwijzen (itsme – beveiligingscode en gebruikersnaam + 
wachtwoord) 🡪 zie site van CSAM



Aanmelden 
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Stap 2: Aanmelden

Klik op” aanmelden”

U kan zich inloggen 
via uw eID-kaart en 
PIN-code
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Om in te loggen dient u rekening te houden met een correct installatie van de kaartlezer:

Installeer de laatste versie van de eID-kaartlezer via https://eid.belgium.be/nl.
◦ Voor Firefox dient u de Add-on te installeren.

Voor Chrome dient u de extensie van eID-Belgium te installeren.
◦ Test uw installatie voor uw eID via CSAM: https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl.



Aanmelden 
Stap 3: Kies uw profiel

U bent geïdentificeerd als: Voornaam + Naam

Ik wil me aanmelden als: Burger 

Onder het mandaat van: Selecteer de naam van uw 
mandaatgever via het pijltje (1)

Ik wil me aanmelden als ouder van: 
Klik hier om uw kind lijst ophalen te starten (2)
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(1) Mandaten kunnen aangemaakt worden via de toepassing van MyHealthViewer
(2) Het systeem toont een kindlijst, gebaseerd op de afstammelingsgegevens uit het 

rijksregister (dus niet op basis van de gezinssamenstelling).
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Gegevensdeling

7MYHEALTHVIEWER

Indien u toegang wenst tot de MyHealthViewer, dan dient u toe te staan dat we uw 
gegevens kunnen weergeven binnen de toepassing.



Algemene functies
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Sluit de 
MyHealthViewer 

door af te 
melden.

Uw voornaam 
en uw 

familienaam.

Selecteer de 
gewenste 

grootte van 
uw lettertype.

Aan de linkerzijde: NAVIGATIE
Deze lijnen kunt u gebruiken om door 
alle pagina’s te lopen om alle zones te 

raadplegen. U kan vrij navigeren tussen 
deze pagina’s.

Aan de rechterzijde: INHOUD
Hier kan u informatie terugvinden per pagina.

Uw voornaam 
en uw 

familienaam

Uw initialen.



Mijn overzicht: tijdlijn
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Klik op ‘mijn 
overzicht’

Mijn overzicht, journaal, geeft u 
een overzicht van alle wijzigingen, 
communicatie en afspraken 
omtrent uw gezondheidsgegevens. 
Dit overzicht is chronologisch 
geordend in de tijd.

De tijdlijn-functie laat u toe 
om de verschillende items te 
zien op een tijdlijn en zo een 
chronologisch overzicht te 
behouden over afspraken, 
wijzigingen, 
communicatieberichten etc.

Het Dagschema geeft u een handig overzicht 
over welke medicatie vandaag moet worden 
ingenomen. Zo bent u er voortaan zeker van dat 
u geen medicatie meer vergeet. Per dagdeel kan 
u de te nemen medicatie openklikken en u kan 
ook al bekijken welke medicatie morgen of 
overmorgen moet worden ingenomen.

Klik op de 
printer om uw  
dagschema af
te printen.



Mijn overzicht: Kalender
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De kalender-functie laat je toe om 
de verschillende items te zien op 
een kalender en zo een beter 
overzicht te behouden over 
afspraken, wijzigingen, 
communicatieberichten etc.

Klik op een datum op de details 
van deze dag weer te geven. Enkel 
op dagen met wijzigingen, zijn er 
een aantal gekleurde bolletjes 
weergegeven.

Details per dag (chronologisch):
• Datum
• Type event: afspraak, wijziging, …
• Verantwoordelijke van het event

Ga naar de vorige maand Ga naar de volgende maand



Mijn medicatie: Medicatieschema
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Een medicatieschema is een volledig en up-to-date overzicht van alle 
medicatie die u als patiënt hoort in te nemen. Het wordt opgesteld en up-
to-date gehouden door uw zorgverleners (arts, apotheek, verpleegkundige, 
etc.). 
Een medicatieschema is nodig om een overzicht te behouden van welke 
medicatie u wanneer moet nemen. Niet alle medicijnen mogen samen 
genomen worden.
Om negatieve bijwerkingen te vermijden, is het belangrijk dat uw 
zorgverleners precies weten welke medicatie u inneemt. In noodsituaties 
kan het levensreddend zijn dat een spoedarts snel te weten kan komen 
welke medicatie u nodig hebt.
Alle medicatie die u inneemt, kan in het medicatieschema komen. Dus niet 
alleen medicatie die een arts voorschrijft, maar ook medicijnen die u zelf 
zonder voorschrift bij de apotheker hebt aangekocht of medicatie die u nog 
van vroeger in huis hebt.

Klik op ‘mijn 
medicatie’



Mijn medicatie: Dagschema
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Klik op de printer 
om uw  dagschema 
af te printen. Zie 
voorbeeld 
volgende pagina.

Klik op ^ om 
de details te 
verbergen.

Klik op ν om 
de details te 
bekijken.

Het Dagschema geeft u een handig overzicht 
over welke medicatie vandaag moet worden 
ingenomen. Zo bent u er voortaan zeker van dat 
u geen medicatie meer vergeet. Per dagdeel kan 
u de te nemen medicatie openklikken en u kan 
ook al bekijken welke medicatie morgen of 
overmorgen moet worden ingenomen.

Selecteer de dag die u wenst te 
bekijken: vandaag, morgen, 
overmorgen

Klik hier indien 
u een 
bijwerking van 
een medicatie 
wil melden



Mijn medicatie: Dagschema
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Details per dagdeel:
• Moment van inname
• Geneesmiddel + inname-eenheid
• Aantal inname-eenheden 

Klik op deze knop om de details te 
bekijken of te verbergen.



MyHealthViewer: Mijn medicatie
Afdrukken en visualiseren
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Mijn medicatie: Weekschema
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Het Weekschema geeft u een overzicht over 
welke medicatie per week. Dat is handig om het 
overzicht te behouden welke dag u een medicijn 
dient in te nemen, en ook al te bekijken wat u 
volgende week of daarna moet innemen 
(bijvoorbeeld indien u op vakantie gaat)

Klik op de knop om de details te 
bekijken of te verbergen.

Ga naar 
volgende week.

Ga naar vorige 
week.



Mijn medicatie: voorschriften
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Een overzicht 
van alle 
opstaande 
voorschriften.

Verwijder een 
voorschrift

Bekijk de 
inhoud van een 
voorschrift.



Mijn vaccinaties
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De gegevens van uw vaccinaties zijn aangeleverd 
vanuit Vaccinnet. Hou er rekening mee dat hoe 
ouder uw vaccinatie is, hoe kleiner de kans dat de 
vaccinatie digitaal geregistreerd is.
Consulteer zeker uw huisarts of het instituut voor 
tropische geneeskunde.

Klik op de printer om 
uw  vaccinnaties af te 
printen.

Meer algemene info 
rond vaccinaties.

Klik hier voor de 
melding van een 
bijwerking



Mijn COVID 19 INFO - Uitnodiging
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Hier kan u zien of u geregistreerd staat 
als risicopatient. Indien je denkt 
risicopatient te zijn en er staat nee, 
dient u contact op te nemen met uw 
(huis)arts.

U ontvangt altijd een uitnodiging per 
brief. Indien de Vaccin Code 
Database je emailadres en/of gsm-
nummer heeft, krijg je ook een email 
en/of een sms. 

Indien u een uitnodiging gekregen 
hebt en je hebt nog niet bevestigd 
kan je dit “hier” onmiddellijk doen.

Uw unieke code vind je terug in de 
uitnodiging(en) die u heeft 
ontvangen. Deze code zal enkel 
zichtbaar zijn indien ze geactiveerd is 
en u een uitnodiging hebt 
ontvangen.

Hier kan u de status* van 
uw uitnodiging 
terugvinden

*Mogelijke statussen: 
Niet geactiveerd: 

Je bent als persoon opgenomen in de Vaccin Code Database ( alle personen van > 17 jaar en woonachtig in België). Iedereen krijgt onmiddellijk een 
unieke code toegekend.

Geactiveerd:  
Eén van de activatiebronnen heeft je code geactiveerd. De mogelijke activatiebronnen zijn : “Zorgsector” ( voor mensen die een beroep uitoefenen 
in de zorgsector ) ; “Mutualiteit” en “Arts” ( voor de risicopatiënten ); “Op leeftijd” ( voor de 65+ en de 18-65-jarigen ) ; “Essentiële beroepen” ( de 
regio’s kunnen bepaalde beroepen aanduiden als essentieel )

Gedeactiveerd:
Enkel een arts kan de code deactiveren. De arts kan ook aangeven tot wanneer de code gedeactiveerd wordt

Bijkomende 
informatie



Mijn COVID 19 INFO - Certificaat
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Van zodra u 
gevaccineerd bent, 
kan u hier uw 
vaccinatiecertficaat 
downloaden

Nadat u een negatieve 
covid test hebt afgelegd, 
kan u hier een test 
certificaat downloaden

Nadat u genezen bent 
verklaard na een 
positieve covid test kan u 
hier uw herstelcertificaat 
bekomen

Via het info icoontje 
kan u meer 
informatie 
terugvinden over de 
verschillende 
certificaten

Via het 
afdrukicoon 
drukt u uw 
certificaten af



Mijn documenten: overzicht
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Onder Mijn documenten kan u allerlei documenten, verslagen, etc. 
terugvinden die door uw zorgverleners worden gedeeld en waar u toegang 
tot hebt. Deze documenten kan u visualiseren, downloaden of printen.
Indien er verschillende documenten zijn van hetzelfde type is er ook de 
mogelijkheid om te sorteren op type, datum, auteur.

Meer informatie over mijn 
documenten o.a. medisch 
dossier



Mijn documenten: Medisch dossier
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Klik op Medisch dossier om 
deze te kunnen raadplegen.

Visualiseer de gegevens

Meer informatie over mijn 
documenten o.a. medisch 
dossier



Mijn documenten: Bevolkingsonderzoeken
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Klik op Bevolkingsonderzoeken
om deze te kunnen raadplegen.

De geregistreerde Bevolkingsonderzoeken worden opgehaald bij Vitalink.  Per 
onderzoek krijgt u volgende informatie:
• Datum van het onderzoek of de uitnodiging
• Naam van het onderzoek
• Info betreffende de uitnodiging of deelname

Meer informatie over mijn 
documenten o.a. 
contactadres voor meer info 
rond bevolkings-
onderzoeken.



Mijn documenten: Kindrapport
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Klik op Kindrapporten om deze 
te kunnen raadplegen.

U krijgt hier het dossier van uw kind consulteren, deze 
gegevens komen van Kind & Gezin. Bekijk of download het kindrapport.

Meer informatie over mijn 
documenten o.a. 
kindrapport

U kan enkel uw eigen kindrapport visualiseren. Wenst u het kindrapport van uw kind te raadplegen? 
Dan dient u zich af te melden en terug in te loggen onder de naam van uw kind.



Mijn documenten: Kindrapport
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Voorbeeld van een kindrapport.



Mijn mutualiteit
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Mijn profiel: Mijn persoonlijke gegevens
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Klik op Mijn persoonlijke 
gegevens om deze te kunnen 
raadplegen.

Zowel administratieve als uw 
medische gegevens kan u hier 
raadplegen.



Mijn profiel: Mijn zorgteam
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Klik op Mijn Zorgteam om deze 
te kunnen raadplegen en 
wijzigen.

U kan zelf personen toevoegen
tot uw zorgteam.

Een therapeutische relatie is een relatie die u, als burger/patiënt, met uw zorgverlener aangaat en deze zo toelaat om uw 
gezondheidsgegevens elektronisch te delen en te consulteren, indien u de Patient Consent, Toestemming gegevensdeling, registreerde.



Mijn profiel: Mijn zorgteam: 
iemand toevoegen
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Mijn profiel: Mandaten
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De mandaten worden verleend via de toepassing "mandaten" 
van de federale overheidsdienst Financiën 
op https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare

Meer informatie
https://www.ehealth.fgov.be/nl/mandaten

Klik op  Mandaten om deze te 
kunnen raadplegen.



Mijn profiel: Toestemming gegevensdeling
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Klik op Toestemming 
gegevensdeling om je gegevens 
te kunnen delen.

Via de geïnformeerde toestemming, Patient Consent, stemt u in met het elektronisch delen van jouw 
gezondheidsgegevens. Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw 
gezondheidsgegevens tussen de zorgverleners die u behandelen.
Het delen van uw gegevens gebeurt uitsluitend in het kader van de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Hierbij 
wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden 
beschermd. U kan ook ten alle tijden beslissen om deze gegevens niet meer te delen.
Deze toestemming geldt voor heel België. Alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle 
gezondheidszorgnetwerken zijn erbij betrokken. Bovendien kan niet zomaar iedereen uw gegevens bekijken. Een 
formele zorgverlener moet daartoe kunnen aantonen dat hij/zij een therapeutische relatie heeft met u als 
patiënt. Een informele zorgverlener kan u zelf toestemming geven via mandaten.



Mijn profiel: Toestemming gegevensdeling
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Vitalink registreert altijd wanneer iemand, welke gegevens leest of wijzigt en houdt dat bij. Hier kan u steeds het 
overzicht bekijken wie, wanneer uw gegevens consulteerde. Normaal gezien heeft u met elkeen van deze personen 
hetzij een therapeutische relatie, hetzij heeft u hen aangeduid als mandaathouder.
U kan een specifiek persoon opzoeken en een periode instellen waarin u wilt zoeken.

Via the break the glass procedure kan een zorgverlener zonder therapeutische relatie 
in geval van nood (spoedopname) toch uw gegevens consulteren. Vitalink voert 
daarom automatische controles uit om (pogingen tot) misbruik te voorkomen.



Mijn profiel: andere bronnen
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Afmelden
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Sluit de 
MyHealthViewer 

door af te 
melden.



Legende
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Symbool Beschrijving

Meer informatie beschikbaar rond dit gedeelte

Downloaden van document

Document afdrukken

Lijst of details weergeven

Lettergrootte wijzigen

Afmeld-knop

Gegevens niet beschikbaar, klik hierop opnieuw te proberen.
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Helpdesk

Bij vragen kunt u ons bereiken via support@intermut.be
Of vul het contactformulier in op de homepagina van de MyHealthViewer

35MYHEALTHVIEWER


