
Services eHealth & MyCareNet
eHealth en MyCareNet zijn platformen waar een beveiligde uitwisseling van 
informatie plaats kan vinden. 

In deze presentatie kan je de meest gebruikte functionaliteiten van deze platformen
terugvinden. 

Al deze services en toepassingen verlopen via een beveiligde verbinding tussen de 
zorgverleners en de mutualiteiten. 



eHealth - Toegang

Toegang is mogelijk op 2 manieren:

1. Navigatie via het centrale portaal
www.belgium.be

2. Direct naar de eHealth website via 
http://www.ehealth.fgov.be



eHealth - Hoofdpagina

1. Taalkeuze

Op de hoofdpagina van http://www.ehealth.fgov.be verdergaan:

2. Inloggen in 
functie van de 
hoedanigheid van je 
aanvraag (als
zorgverlener of 
burger)



eHealth - Login en lijst van diensten

Login Diensten

Dit pagina geeft de 
lijst van de online 
diensten aan. 

Elke functionaliteit
in de lijst heeft de 
informatieknop en
meestal ook een
toegangsknop. 



eHealth - Keuze van een dienst

Enkele van de meest gebruikte diensten:
Geeft
informatie
over een
dienst

Geeft
toegang tot
een dienst



Klik voor toegang:

eHealth - Keuze van een dienst

Klik voor info:



eHealth – Consultatie verzekerbaarheid
3 stappen : 
1 = taal 2 = identificatie -> eID of token (naar keuze) 3 = profiel : arts / burger

Opgelet: eID-kaart en pincode zijn
verplicht voor bepaalde diensten
zoals de therapeutische relatie.

1. Taal

2. Identificatie

3. Profiel



eHealth identificatie



eHealth identificatie - hoedanigheid



eHealth - aanmelden voor verzekerbaarheid

3 Stappen : 
1 : taal
2 : identificatie : identiteitskaart of token (naar keuze)
3 : profiel (zie verder)



eHealth - toegangscontrole (via e-Id)



MyCareNet – (via eHealth portaal) ontvangstpagina



MyCareNet - verzekerbaarheid



MyCareNet - verzekerbaarheid, aanvraag

1. INSZ van de patiënt invullen
2. Begin en eind data aanpassen (optioneel)
3. Aanvraag verzenden



MyCareNet - verzekerbaarheid, antwoord

1. Ziekenfonds van aansluiting + cg1 cg2
2. Bijkomende gegevens



MyCareNet - raadpleging tarief, toegang



MyCareNet - raadpleging tarief, aanvraag

De benodigde gegevens ingeven : INSZ nummer, datum van zorgverstrekking, 
verstrekkingingscode(s), eventuele rechtvaardiging

Verzenden



MyCareNet - raadpleging tarief, antwoord

DBR 
Toegestaan/ 
verboden?



MyCareNet - raadpleging tarief, 
antwoord + betalingsverbintenis

Betalings-
verbintenis, 

toegevoegd aan
facturatie


