
eMediAtt 

Het elektronisch 
medisch attest voor 
ambtenaren  

Rechtstreeks via 
eHealth! 

Heeft u hulp nodig?

•	 Info nodig over het eHealth-certificaat? 
www.ehealth.fgov.be
Als u nog geen certificaat heeft, kan u dit 
aanvragen via https://www.ehealth.fgov.be/nl/
support/basisdiensten/ehealth-certificaten.

•	 Info nodig over de gehomologeerde software 
die eMediAtt aanbiedt? 
www.ehealth.fgov.be of support@ehealth.fgov.be
U vindt hier ook een lijst met gehomologeerde 
softwareleveranciers.

•	 Info nodig over de aanmaak en de verzending 
van een eMediAtt?
Contacteer uw softwareleverancier.

•	 Info nodig over Medex? 
U vindt meer informatie over de opdrachten van 
Medex op www.medex.belgium.be.

•	 Info nodig over het medisch attest eMediAtt? 
Contacteer de dienst Absenteïsme van Medex: 
absenteisme@medex.belgium.be.

•	 Hebben uw patiënten vragen over eMediAtt?
Medex heeft een videoanimatie gemaakt 
en een folder uitgewerkt ter attentie van het 
overheidspersoneel die u kan consulteren op 
www.medex.belgium.be.
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eMediatt, niets dan voordelen !

Ecologisch
Alles verloopt helemaal papiervrij.

Beveiligde toegang
De gegevens worden doorgegeven via een beveiligde 
omgeving (eHealthBox).

Tijdwinst
Het medisch attest wordt quasi “real time” bezorgd.

Voor de arts
Minder administratief werk.
Archivering van de attesten.

Voor de ambtenaar
Hij hoeft niet langer het specifiek attest te zoeken en 
te printen.
Hij hoeft zijn medisch attest niet meer per post op te 
sturen.
Geen enkel risico op verlies van het medisch attest.
Minder nutteloze controles vanaf de eerste dag (in het 
geval van een ernstige ziekte zoals kanker, …).

Voor de werkgever
Hij verneemt sneller dat de werknemer gedekt 
is door een medisch attest.

Voor Medex
De gegevenskwaliteit verbetert.
 



Wat is eMediAtt? 

Met eMediAtt heeft u de mogelijkheid om medische 
attesten van ambtenaren elektronisch via uw software (als 
deze software door eHealth erkend is)  over te maken. 

Deze dienst wordt u door Medex, het medisch 
expertisecentrum van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 
aangeboden. Medex houdt zich onder meer bezig met 
controles op afwezigheden.

Welke patiënten komen in aanmerking voor 
eMediAtt?

Het overheidspersoneel voor wie het arbeidsreglement 
bepaalt dat het een medisch attest naar Medex moet 
versturen wanneer het:

•	 ziek is;
•	 slachtoffer van een arbeidsongeval is; 
•	 slachtoffer van een beroepsziekte is.

In principe weten uw patiënten of ze een 
medisch attest Medex moeten laten invullen.  

Medex voorziet 2 mogelijkheden 
om het medisch attest van uw patiënt 
in te vullen

Met het papieren attest:
1. Uw patiënt overhandigt u het papieren 

medisch attest Medex. 
2. U vult dit medisch attest Medex in.
3. Uw patiënt verstuurt het naar Medex 

per post.
4. Medex voert het attest in.

Via eMediAtt
1. U voert het attest rechtstreeks in via 

uw computer.
2. Het attest wordt automatisch 

aan Medex doorgegeven via een 
beveiligde applicatie.

3. Medex ontvangt onmiddellijk het 
elektronisch medisch attest.

eMediAtt praktisch 

Hoe heeft u toegang tot eMediAtt?

1. U moet eerst en vooral over een eHealth-certificaat 
beschikken. Dit certificaat geeft u toegang tot uw 
eHealthBox.

2. eMediAtt is geïntegreerd in de software voor het 
elektronisch medisch dossier (EMD) die door 
eHealth, het Belgisch platform voor informatie- 
en communicatietechnologieën binnen de 
volksgezondheid, is gehomologeerd. 

3. U moet beschikken over een actuele versie van dit 
softwarepakket (versies vanaf 2014).

Hoe werkt eMediAtt?

Vul het online formulier eMediAtt dat beschikbaar is in uw 
softwarepakket in. Het attest wordt via uw eHealthBox 
automatisch naar Medex verstuurd.

Welke gegevens moet u vermelden op 
eMediAtt?

Naast de gebruikelijke gegevens zoals begin- en 
einddatum van de afwezigheid, het type van de 
afwezigheid (ziekte, arbeidsongeval, …), of het al dan niet 
toegestaan is om de woning te verlaten, …, vraagt Medex 
om de diagnose betreffende de arbeidsonbekwaamheid 
te specificeren. 

Merk op dat het niet verplicht is de werkgever te 
identificeren. Via het rijksregisternummer van uw patiënt 
kan Medex de werkgever terugvinden. 
  
U heeft geen toegang tot eMediAtt, wat moet 
u doen?

Geen probleem, Medex aanvaardt nog steeds het 
papieren attest.


