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Informatiebrochure voor huisartsen

HERMES
Om als zorgverstrekker uw medische informatie snel en doeltreffend terug te vinden
stelt het OLV Ziekenhuis vanaf 21 januari het platform HERMES ter beschikking.
HERMES is acroniem voor ‘Huisartsenplatform voor E-Rapportering en MedischeElektronische Samenwerking’. Het biedt huisartsen de mogelijkheid om bepaalde
gegevens van hun patiënten in te kijken via de centrale resultatenserver van het
ziekenhuis.
Indien een patiënt voortaan niet uitdrukkelijk laat weten dat zijn huisarts geen inzage
mag hebben in zijn gegevens, krijgt elke huisarts automatisch toegang tot de interne
bestanden. Hij dient hiervoor wel eerst een aanvraag te richten tot de IT-dienst van
het ziekenhuis, die hem de login-gegevens zal bezorgen. Heeft de patiënt bezwaren,
dan kan hij deze toestemming altijd intrekken. Hij zal daarvoor een gestandaardiseerd
document dienen te onderschrijven (terug te vinden op de OLV-website www.olvz.be)
en dit volledig ingevuld en getekend op te sturen naar het HERMES-secretariaat.
Enkel de huisarts die in het ziekenhuis geregistreerd staat, kan de patiëntgegevens
raadplegen. Soms kan het echter nuttig zijn dat, in het belang van de patiënt, ook een
collega vanuit de groepspraktijk de gegevens tijdelijk kan inkijken (“impersoneren”).
Hij zal hiervoor telkens opnieuw een reden moeten opgeven. Dit kan enkel na
goedkeuring door de vaste huisarts van de patiënt. Via de website van het ziekenhuis
zal hij hiervoor een speciale toelating moeten aanvragen.
Samen met de doelstelling van informatiedoorstroming blijft de grootste zorg van het
ziekenhuis om de integriteit van de gezondheidsgegevens te vrijwaren. Binnen het
ziekenhuis worden alle handelingen, ook deze via HERMES, wat betreft inzage van
patiëntendossiers bewaard. De hoofdarts volgt maandelijks elke uitwisseling van
gegevens, om zo de integriteit en de veiligheid van de gezondheidsgegevens te
bewaken. De huisarts kan, mits motivatie, details daarvan inkijken en via een verzoek
tot onderzoek aan de hoofdarts verdere controles laten uitvoeren.
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Praktisch - Procedure aanvraag toegang resultatenserver / impersoneren
Stuur de volledig ingevulde aanvraag op naar het secretariaat. U kan de formulieren
downloaden via de OLV-website. U wordt verder telefonisch ingelicht over de activatie
en over de basisfunctionaliteiten.
Contactgegevens
HERMES-secretariaat
OLV Ziekenhuis • Moorselbaan 164 • 9300 Aalst
Mail: hermes@olvz-aalst.be • Tel. 053 72 89 89 • Fax 053 72 89 88
Bij technische problemen: mail naar: servicedesk@olvz-aalst.be of tel. 053 72 40 40

