Hoe kan je online je vaccinatiegegevens bekijken?
Met MyHealthViewer (https://www.myhealthviewer.be/#/login) kan je verschillende
persoonlijke medische gegevens nakijken. Wanneer je kunt deelnemen aan
bevolkingsonderzoeken voor kankerscreening bijvoorbeeld, maar ook je
medicatieschema en welke vaccins je hebt gekregen, als die in Vitalink zijn
opgenomen. Vitalink is het beveiligde systeem van de Vlaamse overheid waarmee
(huis)artsen, apothekers en thuisverpleegkundigen gegevens over en met hun
patiënten kunnen delen.

Hoe kan je je vaccinatieoverzicht bekijken?
1. Om toegang tot je gegevens te krijgen met MyHealthViewer, zal je eerst je geïnformeerde
toestemming om je medische gegevens te mogen delen, moeten registreren. Dat is eenmalig. Je
kunt die nadien op elk moment intrekken indien gewenst.
Je kunt geïnformeerde toestemming geven bij je huisarts of je kunt dit zelf doen via de website
https://www.mijngezondheid.belgie.be en vervolgens te klikken op ‘Toestemming’ onder het
tabblad ‘Toegangsbeheer’.
2. Nadat je toestemming hebt gegeven om je medische gegevens te delen, kan je zelf gratis je
gegevens en die van je kind of kinderen bekijken op https://www.myhealthviewer.be. Inloggen
kan met je elektronische identiteitskaart (e-ID) en pincode of via de app Itsme.

Welke vaccinatiegegevens staan op MyHealthViewer?
•
•
•
•
•

Vaccinaties toegediend vanaf 1997 die geregistreerd werden in Vaccinnet, het Vlaamse bestelen registratiesysteem van vaccins voor vaccinatoren.
Vaccinaties toegediend vanaf september 2005 door CLB-artsen.
Vaccinaties toegediend vanaf 2006 tijdens raadplegingen van Kind & Gezin.
Vaccinaties die de Vlaamse overheid gratis ter beschikking stelt en toegediend zijn sinds 2014.
Reisvaccinaties toegediend door het Tropisch Instituut voor Geneeskunde (ITG).

Zijn er vaccinaties die ontbreken? Dat kan. Tegenwoordig registreert de vaccinator alle vaccins in
Vaccinnet, maar dat was vroeger niet het geval. Misschien heeft je huisarts de gegevens wel
genoteerd in je medisch dossier? Je kunt de vaccinatiegegevens ook zelf opzoeken in de
vaccinatiekaartjes die je ooit gekregen hebt, en in je oude boekjes van Kind en Gezin, als je die nog
hebt.
Heb je je griepvaccin gekregen op het werk? Dan kan het zijn dat dit niet geregistreerd werd in
Vaccinnet en dat je dit dus niet terugvindt op https://www.myhealthviewer.be.
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