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• Kind en Gezin heeft ikv. preventieve gezinsondersteuning 
via zijn elektronisch informatiesysteem MIRAGE, een schat 
aan elektronische gegevens verzameld over kinderen in 
Vlaanderen tussen 0 en 3 jaar.
Hieronder ook heel wat preventief-medische gegevens die 
voor andere zorgverleners nuttig en noodzakelijk zijn bij 
hun zorgverlening aan het kind.

• Kind en Gezin wil dan ook deze gegevens ter 
beschikking stellen van andere zorgverleners en de 
ouders zelf, met als doel een zo goed mogelijke zorg 
verzekeren voor de kinderen.

Doel van het project Vitalink Kindrapport



• Jonge kindjes worden door K&G 
opgevolgd tijdens gemiddeld een 
12-tal contactmomenten 
(basistraject) gespreid over 
eerste 30 levensmaanden

 Preventief medisch dossier 
met gegevens over 
anamnese en lichamelijk 
onderzoek

Uitvoering consult door K&G – opvolging ontwikkeling kind



• Biometrie - groeicurven • Vaccinaties

– Worden ook dagdagelijks gesynchroniseerd 
met Vaccinnet en Vitalink

Uitvoering consult door K&G – Metingen en Vaccinaties

screenshot uit Mirage screenshot uit Mirage



• Gehoorscreening • Oogscreening

Uitvoering consult door K&G – Resultaten van testen



Registratie in Geïntegreerd Elektronisch Dossier MIRAGE

screenshot van GED uit Mirage



Modulair Informatiesysteem met Real Time Acces tot Gegevens

• Ondersteunt de werking van

 +700 mobiele K&G regio-verpleegkundigen

 +900 CB-artsen in

 +300 K&G consultatiebureaus

• Is een online Intranet-toepassing met één centrale databank die het volgende bevat:

 geïntegreerd elektronisch dossier van de cliënt

 overzicht en sturing van het ondersteuningstraject

 planning van contacten

• Wordt gebruikt d.m.v. laptops via breedband (op vaste locaties) en mobiele connectie (onderweg)

• Bevat dossiers van 70.000 kinderen per jaar

 Gegevens sinds 1998

 MIRAGE won in 2013 de Agoria e-Health Award, beste ‘Mobile Health'-project

Wat is MIRAGE



• Het opladen en delen van (medische) gegevens uit het
Kinddossier van Kind en Gezin in Vitalink

• Kindrapport gegevensformaat bepalen dat bruikbaar is voor de andere 
zorgactoren

• Juridische en wettelijke issues uitklaren

– enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vrijwaren

– anderzijds het mogelijk maken dat zorgverleners met een therapeutische 
relatie tot de cliënt deze gegevens kunnen benutten in hun zorgverlening.

• Kindrapport gegevens in Vitalink vlot consulteerbaar maken voor de 
cliënt en zijn zorgverlener(s)

Scope van het project Vitalink Kindrapport



• Een subset van de gegevens uit het K&G Kinddossier

bestaande uit 2 delen:

• Een luik gestructureerde gegevens

– vnl. omtrent gehoorscreening

• Een luik PDF-rapport

– Geregistreerde kenmerken omtrent anamnese en lichamelijk onderzoek

– Groeicurven

– Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek

Wat is het Vitalink Kindrapport



Mock-Up Vitalink Kindrapport in Patient Health Viewer      1/4
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Mock-Up Vitalink Kindrapport in Patient Health Viewer      3/4



Mock-Up Vitalink Kindrapport in Patient Health Viewer      4/4
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Kindrapport op VITALINK voor ouders en zorgverleners
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Voorbeeld van integratie: LARS (CLB)

Integratie
gestructureerde gegevens
bijvoorbeeld:
- doorverwijzing gehoor
- duur zwangerschap
- eventuele risicofactoren

Integratie PDF-rapport
- √ toont beschikbaarheid

- klikken opent rapport



• Sinds begin 2017

– kinderen geboren in 2014 die 3 jaar worden.

• Vanaf medio 2017

– kinderen geboren in 2015, 2016 en 2017 opladen na een consult.

– Actief ouders informeren op consult en helpen consent in orde te brengen.

 In 2017 worden kindrapporten beschikbaar op Vitalink van kinderen uit 
2014, 2015, 2016 en 2017

Totaal ± 250.000 kindrapporten op Vitalink tegen eind 2017

Status opladen Kindrapporten naar Vitalink



 Schaalgrootte

 Kindrapporten van quasi alle Vlaamse kinderen (±70.000/jaar)

 Brede gegevensdeling met artsen, pediaters, ziekenhuizen, CLB en ouders

 Evolutieve gegevens van 0 tot 3 jaar

Sterke punten van het project

 Aandacht voor laagdrempelig gebruik: vb. Visualisatie groeicurven

 Innovatieve evolutie van functionaliteit van een bestaand systeem

 Driver voor activering Informed Consent jonge kinderen

 Innovatie

 End-to-end digitaal!

 Hergebruik gegevens, vermijdt dubbel werk
(bv. gehoorscreening door CLB kan nu beperkter en gerichter)

 Gebruik van bestaande veilige bouwstenen (eHealth, Vitalink, PHV)
└-> erg belangrijk ikv Privacy!

 Geen papieren stroom van medische dossiers meer

 Kostenbesparing

 Primeur: ouders kunnen zelf gegevens van hun jonge kind raadplegen!
 Klaar voor ouders

van de toekomst

 Beter zorg door gegevensdeling

 Next: e-Zwangerschapsdossier delen via Vitalink
 Good Practice
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Bedankt voor uw aandacht

jan.lenssen@kindengezin.be


