GEINFORMEERDE TOESTEMMING (voor de betrokken persoon)

Ik ga akkoord met de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners
in het kader van de zorg voor mijn gezondheid.
Om deze elektronische uitwisseling mogelijk te maken ga ik er eveneens mee akkoord dat er in
een verwijzingsrepertorium wordt opgenomen op welke plaatsen informatie over mijn
gezondheid beschikbaar is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.
Ik heb kennis genomen van het feit dat deze elektronische uitwisseling op een beveiligde manier
gebeurt met respect voor de confidentialiteit en mijn rechten als patiënt en dat mij volgende
garanties worden geboden:
- de elektronische uitwisseling kan slechts gebeuren na goedkeuring van het Sectoraal Comité
van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;
- alleen zorgverleners met wie ik daadwerkelijk een zorgrelatie heb, kunnen toegang krijgen
tot mijn gezondheidsgegevens;
- een zorgverlener heeft slechts toegang tot de gezondheidsgegevens die voor hem relevant
zijn in het kader van de zorg voor mijn gezondheid (overeenkomstig de machtiging van het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid);
- ik heb de mogelijkheid om aan mijn zorgverlener te vragen om bepaalde
gezondheidsgegevens niet uit te wisselen;
- ik heb de mogelijkheid om specifieke zorgverleners bij naam uit te sluiten om elektronisch
toegang te hebben tot mijn gezondheidsgegevens;
- ik kan vragen dat wordt geverifieerd welke zorgverlener toegang heeft gehad tot mijn
gezondheidsgegevens;
- ik kan mijn toestemming op ieder ogenblik intrekken.
Ik heb tot slot kennis genomen van het feit dat ik via de website van het eHealth-platform of via
mijn huisarts, apotheker, ziekenfonds of ziekenhuis bijkomende informatie kan verkrijgen zowel
over deze garanties als over de elektronische uitwisselingen in kwestie.

Verklarende woordenlijst

- gezondheidsgegevens
Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen zijn alle gegevens van persoonlijke aard waaruit
informatie kan worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of
psychische gezondheidstoestand van de natuurlijke persoon die is of kan worden
geïdentificeerd.
- de gezondheid
De gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en
niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. (Definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie)
- zorgverleners:
Zorgverleners zijn dienstverleners in de gezondheidszorg die instaan voor de zorg voor de
gezondheid van een persoon. Het gaat onder andere over geneesheren, apothekers,
verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, bejaardenhulp, …
- zorgrelatie:
Een zorgverlener die de patiënt persoonlijk behandelt of verzorgt, beschikt over een zorgrelatie
met de patiënt. Indien het gaat om een zorgrelatie tussen de patiënt en een aantal specifieke
categorieën van zorgverleners (zoals geneesheren, apothekers, verpleegkundigen,
zorgkundigen, …) dan spreken we van een ‘therapeutische’ relatie.
- verwijzingsrepertorium:
In het verwijzingsrepertorium wordt per patiënt bijgehouden waar er informatie over zijn
gezondheid kan worden teruggevonden (bv. in een bepaald ziekenhuis). In het repertorium zelf
worden er géén inhoudelijke gezondheidsgegevens opgeslagen.
- Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid:
Dit comité is een onderdeel van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer. Het zorgt voor de toepassing van en controle op de naleving van de
privacywetgeving. Meer informatie kan worden teruggevonden op www.privacycommission.be
Het Sectoraal comité heeft dit toestemmingsformulier goedgekeurd bij beraadslaging nr. 12/047
van 19 juni 2012.
- het eHealth-platform:

Als openbare instelling heeft het eHealth-platform de missie om een goed georganiseerde,
onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te
ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak
van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en
de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim en daardoor de kwaliteit en de
continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren, de veiligheid van de patiënt
te optimaliseren, de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te
vereenvoudigen, en het gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen. Meer informatie kan
worden teruggevonden op www.ehealth.fgov.be

