
Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten. De arts kan een document zoals 

een voorschrift, een attest of een bloeduitslag beschikbaar maken op Helena. Dit mag wel volgens de 

privacywetgeving (GDPR), in tegenstelling tot het versturen van mails met deze documenten. Een mail 

versturen, ook al is het met uw toestemming, is niet correct volgens de privacywetgeving. 

Hoe werkt het? 

1) De arts maakt een document beschikbaar, vb. een voorschrift. 

2) De patiënt gaat naar de website: helena.care 

 
 

3) De patiënt meldt zich aan via de identiteitskaart (met een identiteitskaartlezer) of via de app 

itsme®. U klikt op de gewenste manier. Voor instructies via de itsmeapp: ga naar a; voor 

instructies via de identiteitskaart ga naar b. 

 

Ga naar a 

Ga naar b 



 

a. Indien u aanmeldt via itsme® (Zorg dat de app reeds geïnstalleerd is en geactiveerd.) 

 

U geeft uw gsmnummer in en klikt op verstuur. (vb. als uw nummer 0499123456 is, vult u in 

499123456). Vervolgens komt u op het onderstaande scherm. 

 

U gaat naar de app op uw telefoon en volgt de instructies. 

+32 499 12 34 56 



 

Klik op inloggen.  Vervolgens op bevestig.                Geef uw pincode in. 

Vervolgens komt u terecht in het Helenaportaal. 

b. Indien aanmelden via de identiteitskaart met een kaartlezer: 

 

VOORNAAM 

 



 
U geeft uw pincode in van uw identiteitskaart en drukt op ok. Vervolgens komt u in het portaal 

van Helena uit. 

 

4) Indien het de eerste keer is dat u op het Helenaportaal komt, moeten nog enkele gegevens 

ingevuld worden: geboortedatum, emailadres en gsmnummer. Ook de gebruiksvoorwaarden 

moeten goedgekeurd worden. 

 
 

Voornaam 
Naam 

Enkel het onderste vinkje (van de 

gebruiksvoorwaarden) moet aangevinkt 

worden. De andere twee moeten enkel 

worden aangevinkt indien u dit zelf wenst. 



 
 

 
 

5) U komt op het Helenaportaal 

 

In het Helenaportaal kunt u uw      documenten terugvinden onder de verschillende categorieën. 

Attesten voor werkgever,         medicatievoorschriften, laboresultaten, … kunt u terugvinden 

onder de desbetreffende categorieën.  

U kunt dan het document aanklikken. Indien u dit wenst kunt u dit ook afdrukken. 

Voornaam Naam 

Voornaam Naam 

Er wordt een verificatiecode gestuurd naar uw 

gsmnummer. Deze code dient u hier in te geven. 

Indien u een pincode wenst aan te maken voor 

Helena kunt u dit hier aanmaken. Dit is echter 

niet vereist. U kunt Helena steeds openen via uw 

identiteitskaart of via de itsmeapp.  


