Informatie over de toestemming tot inzage van gezondheidsgegevens
door behandelende zorgverleners
Inschrijving in het eHealth verwijsregister
WAAR GAAT DIT OVER?
Om een goede zorg te bieden is het belangrijk dat zorgverleners over de juiste informatie over jouw
gezondheidstoestand kunnen beschikken.
Het is mogelijk dat gegevens over jouw gezondheidstoestand bij verschillende zorgverleners of
zorginstellingen worden bewaard. Daarom is het van groot belang dat zorgverleners deze gegevens op
een snelle en veilige manier kunnen uitwisselen met respect voor jouw rechten als patiënt.
Met dit project kunnen we snel en beveiligd elektronisch jouw gezondheidsgegevens uitwisselen tussen
zorgverleners die jou behandelen in België. Zo kunnen we je nog beter helpen.
Algemene voorwaarden van de geïnformeerde toestemming
(zoals vastgelegd door de afdeling Gezondheid van het Sectoriaal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 2012)

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 ook mee akkoord dat men in een
verwijzingsrepertorium opneemt op welke plaatsen informatie over mijn gezondheid beschikbaar is,
bijvoorbeeld in ziekenhuizen.
Ik ben ervan op de hoogte dat deze elektronische uitwisseling op een beveiligde manier gebeurt met
respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens en voor mijn rechten als patiënt en dat men mij
volgende garanties biedt:
-

-

-

De elektronische uitwisseling kan slechts na goedkeuring van het Sectoriaal 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 Sectoriaal
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 nagekeken welke zorgverlener toegang heeft gehad tot mijn
gezondheidsgegevens.
Ik kan mijn toestemming op ieder ogenblik intrekken.

Ik weet ook 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.
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Naam en Voornaam (drukletters):

Indien wils en/of
handelingsonbekwaam, Wettelijke
vertegenwoordiger:

Datum en Handtekening:
Naam en Voornaam (drukletters):

Datum en Handtekening:

1. gegevens
Om deze doelen te bereiken verwerken wij de volgende gegevens:
 identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, een pasfoto, het rijksregisternummer,
geboortedatum, geboorteplaats);
 persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit);
 contactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres);
 contactgegevens van doorverwijzers;
 gezondheidsgegevens;
 gegevens over de behandeling en de zorg (zoals medicatie, therapieën);
 sociale gegevens (bijvoorbeeld contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling);
 financiële en administratieve gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);
 levensbeschouwing of religie, als je dat aan ons meedeelt;
 voedingsgewoonten, als je die aan ons meedeelt;
 in specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld
camerabeelden) of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens, bijvoorbeeld bij een gedwongen
opname).

2. Interne personen
Onderstaande interne personen hebben toegang tot (een deel van) jouw gegevens:


Onze medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen,
psychologen,maatschappelijk werkers,…) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers.
 Onze administratieve medewerkers.
 Onze medewerkers van de voedingsdienst (en een externe cateraar) om je de juiste maaltijden
(bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen.
Interne personen die toegang hebben tot je gegevens beschikken enkel over die gegevens die relevant
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zijn om hun werk te kunnen doen.

3. Externe personen of organisaties
Onderstaande externe personen hebben toegang tot (een deel van) jouw gegevens:








Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen.
Jouw ziekenfonds.
Jouw verzekeringsmaatschappij, als u daarvoor toestemming geeft.
Het RIZIV.
Een externe cateraar die de juiste maaltijden en dieetmaaltijden klaarmaakt.
De wasserij als je jouw was aan ons toevertrouwt.
In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft,
bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige
infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in een gerechtelijke context moeten
we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.
Externe personen die toegang hebben tot jouw gegevens beschikken enkel over gegevens die relevant zijn
voor de dienstverlening waar ze voor instaan.

4. Bewaartermijnen
Medische gegevens van patiënten/cliënten/bewoners worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplichte
termijn. Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde
gegevens te verwijderen, dan zullen we dit doen, tenzij de wet dit niet toelaat.

JOUW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN
Je kan je altijd op onderstaande rechten beroepen:













Recht op informatie: Je mag vragen welke van jouw gegevens verwerkt worden en wie er toegang toe
heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom het ziekenhuis die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt
en hoe lang ze bewaard worden.
Recht op inzage: Je mag de gegevens die het ziekenhuis van jou heeft altijd inkijken. Je krijgt dan een
kopie om in te kijken.
Recht op verbetering: Als je fouten in je gegevens vindt, dan mag je vragen om deze aan te passen. Je
kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens.
Recht op gegevenswissing: Je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor
het ziekenhuis, permanent en volledig verwijderd worden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij
medische gegevens) verbiedt de wet een wissing.
Recht op beperking van de verwerking: Als je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van
bepaalde gegevens, dan kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als je bepaalde gegevens wilt overdragen, bijvoorbeeld
naar een ander ziekenhuis, dan brengt het ziekenhuis dit voor jou in orde.
Recht van bezwaar: Ben je niet akkoord met de grondslag van een verwerking of met de manier
waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden? Dan kan je je hiertegen verzetten.
Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: Wanneer het
ziekenhuis geautomatiseerd, dus zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen zou trekken uit
(een deel van) jouw gegevens, dan kan jejehiertegen verzetten. Momenteel gebruikt het ziekenhuis geen
dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.
Recht om jouw toestemming in te trekken: Als we je voor bepaalde verwerkingen toestemming
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gevraagd hebben, dan kan je altijd kiezen om die toestemming in te trekken.
Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, contacteer de directie van Sint-Kamillus,
of de hoofdarts, als het gaat over medische gegevens.
Heb je vragen of wil je bijkomende informatie over de privacywetgeving?
Contacteer de toezichthoudende autoriteit voor privacy en de verwerking van persoonsgegevens via de
website: www.privacycommission.be
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