
Resultaten van de tweede editie van de Connected Hospitals Health Awards 

Zeven Brusselse ziekenhuizen werden beloond met een gouden 

award voor hun inspanningen bij het elektronisch delen van 

gezondheidszorggegevens 

Brussel 22 juni 2018 - De doelstelling van de in 2017 in het leven geroepen Connected Hospitals 

Health Awards is Brusselse ziekenhuizen bewustmaken van het elektronisch delen van 

gezondheidszorggegevens. Dit jaar kregen zeven Brusselse ziekenhuizen een gouden award van 

Didier Gosuin, Brusselse minister van Gezondheidsbeleid, terwijl vorig jaar er maar een 

ziekenhuis een kreeg.  

Ziekenhuizen zijn drukbezochte plaatsen in Brussel. 36,4% van de Brusselaars heeft geen 
huisarts. Jaarlijks tellen de spoedgevallendiensten van de Brusselse ziekenhuizen dan weer 
bijna 430.000 patiënten. 15% van de patiënten van de ziekenhuizen wonen overigens niet in 
Brussel, maar komen naar hier door de kwaliteitsvolle ziekenhuizen. Het was dus belangrijk om 
de ziekenhuissector van in het begin bewust te maken van het belang van het elektronisch 
delen van gezondheidszorggegevens.  
 
Resultaat: alle Brusselse ziekenhuizen sloten zich bij het Brussels Gezondheidsnetwerk aan. In 
2017 plaatsten ze 17.756.685 miljoen documenten. Dat is twee keer zo veel als in 2016. Ze 
raadpleegden bovendien 140.493 documenten. Dat cijfer is echt enorm gestegen, aangezien 
de ziekenhuisartsen in 2016 slechts 17.612 documenten raadpleegden.   
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De psychiatrische ziekenhuizen kregen dit jaar hun eigen rangschikking. 

CHIREC Gold 

UMC Sint-Pieter Gold 

Kliniek Sint-Jan Gold 

Europa Ziekenhuizen Gold 

Cliniques universitaires Saint-Luc Gold 

Iris Ziekenhuizen Zuid Gold 

UZ VUB Gold 

UVC Brugmann Silver 

ERASMUS Silver 

UKZKF Silver 



Silva Medical Gold 

CH Jean Titeca Silver 

Epsylon Silver 

  

We stellen vast dat ten opzichte van vorige jaar alle ziekenhuizen vooruitgang boekten met 

betrekking tot het delen van gezondheidszorggegevens. Dat toont duidelijk aan dat de acties 

van het gewest hun vruchten hebben afgeworpen.  

“De basis is er: werkende technische verbindingen, gepubliceerde documenten en aangesloten 
patiënten en artsen. Er worden echter nog te weinig documenten geraadpleegd. Voor de editie 
2019 moet worden nagedacht over een manier om aan te moedigen dat documenten via het 
netwerk worden geraadpleegd. De criteria voor de toekenning van de awards zullen dus moeten 
evolueren om nog hoger te kunnen mikken en de sector te doen uitblinken met betrekking tot 
de uitwisseling van gegevens”, licht Didier Gosuin, Brusselse minister van Gezondheidsbeleid 
toe.   
 

 


