Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “gezondheid”

SCSZG/17/148

BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 18
APRIL 2017 EN 18 JULI 2017, MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE
TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE MET DE ELEKTRONISCHE
UITWISSELING VAN ZIJN PERSOONSGEGEVENS DIE DE GEZONDHEID
BETREFFEN EN DE WIJZE WAAROP DEZE TOESTEMMING KAN WORDEN
GEREGISTREERD
De afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid (hierna genoemd: “het Sectoraal comité”),
Gelet op de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealthplatform;
Gelet op de beraadslaging nr. 12/047 van 19 juni 2012, laatst gewijzigd op 21 juni 2016;
Gelet op het Reglement betreffende de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen
gezondheidssystemen verbonden via het verwijzingsrepertorium van het eHealth-platform,
goedgekeurd bij beraadslaging nr. 14/016 van 18 februari 2014, laatst gewijzigd op 21
februari 2017;
Gelet op het auditoraatsrapport van het eHealth-platform;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger,
Beslist op 18 juli 2017, na beraadslaging, als volgt:

I.

ONDERWERP

1.

Het Sectoraal comité mocht een ontwerp van formulier houdende de geïnformeerde
toestemming van een betrokkene met de elektronische uitwisseling van zijn
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, ontvangen. Het Sectoraal comité wordt
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verzocht haar machtiging te verlenen aan de inhoud van het formulier en aan de wijze
waarop de toestemming kan worden geregistreerd.
2.

Teneinde de machtigingsaanvraag te kaderen, kan worden verwezen naar de
beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011, laatst gewijzigd op 18 april 2017, waarin het
Sectoraal comité de machtiging heeft verleend aan de nota betreffende de geïnformeerde
toestemming in het hubs & metahub-project1.
In voormelde beraadslaging werd de wijze waarop de patiënt zijn akkoord verleent om
opgenomen te worden in het verwijzingsrepertorium in het kader van het hubs en
metahub-project evenals de modaliteiten van dat akkoord goedgekeurd.

3.

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het hubs en metahub-project werd vastgesteld
dat het aangewezen is voor de patiënt om zijn toestemming te kunnen verlenen voor het
geheel van elektronische uitwisselingen van zijn gezondheidsgegevens tussen
zorgverleners die betrokken zijn bij zijn behandeling of verzorging, en dit voor zover de
uitwisseling voldoet aan bepaalde voorwaarden én met tussenkomst van het Sectoraal
comité (cfr. infra).
Er wordt in voorzien dat deze toestemming kan worden geregistreerd en beheerd
conform de werkwijze die is goedgekeurd voor de registratie en het beheer van de
geïnformeerde toestemming in het hubs en metahub-project (cfr. infra).
Het voorliggend document werd besproken met de werkgroep G192. Het werd
vervolgens overlegd met vertegenwoordigers van de meest representatieve
patiëntenorganisaties en goedgekeurd door het Beheerscomité van het eHealth-platform.

4.

Inhoud van het ontwerp van toestemmingsformulier

4.1. Volgens de tekst van het ontwerp van toestemmingsformulier gaat de betrokkene
akkoord met de elektronische uitwisseling van zijn persoonsgegevens betreffende de
gezondheid tussen zorgverleners met het oog op het hem verlenen van de meest
optimale zorg. Om deze elektronische uitwisseling mogelijk te maken gaat hij er
eveneens mee akkoord dat er in een ‘verwijzingsregister’ wordt opgenomen op welke
plaatsen informatie over zijn gezondheid beschikbaar is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.
4.2. In het ontwerp van formulier wordt uitdrukkelijk opgenomen dat de elektronische
uitwisseling op een beveiligde manier gebeurt met respect voor de confidentialiteit en de
rechten van de betrokkene als patiënt.
4.3. Overeenkomstig de voorgelegde tekst, geldt de toestemming van de patiënt enkel voor
de elektronische uitwisselingen die verder voldoen aan volgende voorwaarden:
- de elektronische uitwisseling kan slechts gebeuren na goedkeuring van het Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;
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Zie https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/organisatie/sectoraal-comite/beraadslagingenvan-het-sectoraal-comite-gezondheid.
2
Dit is de begeleidingsgroep die in het kader van de hubs en metahub-project werd opgericht en waarin
vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, ziekenfondsen en betrokken overheidsinstellingen zijn
opgenomen.
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- enkel zorgverleners met wie de betrokkene daadwerkelijk een zorgrelatie heeft,
kunnen toegang krijgen tot zijn gezondheidsgegevens;
- een zorgverlener heeft slechts toegang tot de gezondheidsgegevens die voor hem
relevant zijn met het oog op het aan de betrokkene verlenen van de meest optimale zorg
(overeenkomstig de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid);
- de betrokkene heeft de mogelijkheid om aan zijn zorgverlener te vragen om bepaalde
gezondheidsgegevens niet uit te wisselen;
- de betrokkene heeft de mogelijkheid om specifieke zorgverleners bij naam uit te
sluiten om elektronisch toegang te hebben tot zijn gezondheidsgegevens;
- de betrokkene kan vragen dat wordt gecontroleerd welke zorgverlener toegang heeft
gehad tot zijn gezondheidsgegevens;
- de betrokkene kan zijn toestemming op ieder ogenblik intrekken.
De betrokkene wordt er tot slot op gewezen dat hij via de website van het eHealthplatform of via zijn huisarts, apotheker, ziekenfonds of ziekenhuis bijkomende
informatie kan verkrijgen zowel over de garanties vermeld in het formulier als over de
elektronische uitwisselingen die in concreto door de toestemming worden gedekt.
Het ontwerp van toestemmingsformulier wordt vergezeld van een verklarende
woordenlijst waarin een beschrijving wordt opgenomen van een aantal belangrijke
elementen
zoals
gezondheidsgegevens,
zorgverleners,
zorgrelatie,
het
verwijzingsregister, het Sectoraal comité (met verwijzing naar voorliggende
beraadslaging) en het eHealth-platform.
5.

Registratie en beheer van de toestemming

5.1. De wijze waarop deze toestemming kan worden geregistreerd en beheerd stemt overeen
met het opt-in systeem zoals goedgekeurd door het Sectoraal comité in zijn
beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011, laatst gewijzigd op 18 april 2017. Dit houdt
in dat er geen effectieve handtekening van de patiënt wordt gevraagd doch dat een
expliciete registratie van het bestaan van de toestemming van de patiënt volstaat.
5.2. In concreto kan de toestemming worden geregistreerd ofwel rechtstreeks door de patiënt
ofwel door een geneesheer, een apotheker, een verpleegkundige, een vroedvrouw, een
tandarts of de administratieve diensten van een zorginstelling of een mutualiteit ofwel
door gemandateerden in naam van de patiënt, bv. familieleden die instaan voor de
verzorging, vertrouwenspersonen, …
In alle gevallen wordt erin voorzien dat de patiënt voorafgaandelijk aan de registratie
van zijn toestemming correct wordt geïnformeerd over de draagwijdte en de gevolgen
van zijn toestemming. Deze informatieverstrekking vormt onderdeel van een structureel
aanwezige communicatiestrategie die zich zowel richt op het grote publiek als op de
individuele patiënt. De concrete realisatie van deze communicatiestrategie zal worden
voorbereid en uitgevoerd in samenwerking tussen alle betrokken actoren, zijnde de
zorgverleners, de mutualiteiten, de betrokken overheidsdiensten en de
patiëntenorganisaties.
Indien een andere gemachtigde dan de patiënt de registratie van de toestemming
uitvoert, moet in principe het identificatienummer van de sociale zekerheid van de
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betrokkene worden verstrekt evenals ofwel het nummer van de elektronische
identiteitskaart van de betrokkene.
Indien een huisarts die houder is van het GMD van de betrokken patiënt of een
mutualiteit de registratie van de toestemming uitvoert, volstaat het dat het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene wordt verstrekt.
Voor de registratie van de toestemming van pasgeborenen volstaat het dat enkel het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene wordt verstrekt, totdat
de pasgeborene de leeftijd van drie maanden bereikt heeft. Na drie maand dient
eveneens het nummer van de ISI+kaart te worden verstrekt. De reden hiervoor is dat de
aflevering van de ISI+-kaart niet binnen een kortere termijn kan worden gegarandeerd.
De beslissing over de toestemming wordt genomen door een wettelijke
vertegenwoordiger van de pasgeborene.
5.3. Het feit dat zowel de patiënt als welbepaalde actoren de toestemming kunnen
registreren, heeft tot gevolg dat de tekst van het toestemmingsformulier zowel in eerste
persoon als in derde persoon beschikbaar is.
Voor een volledige beschrijving van de modaliteiten kan verwezen worden naar de
beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011, laatst gewijzigd op 18 april 2017, van het
Sectoraal comité.
II.

BEVOEGDHEID

6.

De afdeling gezondheid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid is belast met het verzekeren van het toezicht op de naleving van de door of
krachtens de wet vastgestelde bepalingen tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid
betreffen. Daarbij kan zij alle aanbevelingen formuleren die zij nuttig acht en bijdragen
tot het oplossen van principiële problemen of geschillen.3
Het Sectoraal comité acht zich bijgevolg bevoegd om zich uit te spreken over het
ontwerp van formulier houdende de geïnformeerde toestemming van een betrokkene
met de elektronische uitwisseling van zijn persoonsgegevens die de gezondheid
betreffen.

III. BEHANDELING
7.

3

In het kader van voorliggende beraadslaging, toetst het Sectoraal comité de wijze
waarop de patiënt zijn toestemming verleent aan de grondbeginselen van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, en meer bepaald aan de beginselen van finaliteit, proportionaliteit,
transparantie, zoals opgenomen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het
koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van voormelde wet van 8
december 1992.

Artikel 46, §2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de sociale zekerheid, B.S. 22 februari 1990, p. 3288.
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8.

Het Sectoraal comité merkt vooreerst op dat iedere (categorie van) elektronische
uitwisseling waarvoor beroep wordt gedaan op de toestemming die de patiënt heeft
verleend door middel van voorliggend toestemmingsformulier, voorafgaandelijk moet
worden gemachtigd door het Sectoraal comité. Dit betekent dat iedere elektronische
uitwisseling door het Sectoraal comité in haar beraadslaging zal worden getoetst aan de
voorwaarden zoals vermeld in het toestemmingsformulier en, meer algemeen, aan de
principes van de privacywetgeving.
De beoordeling van het voorliggend ontwerp van toestemmingsformulier is thans
bijgevolg beperkt tot een algemene evaluatie van de vermelde principes en
voorwaarden, die een verdere precisering per categorie van elektronische uitwisseling in
het kader van de specifieke machtigingsaanvraag zal vereisen.

9.

Het Sectoraal comité stelt vast dat de toestemming van de patiënt in casu tot doel heeft
om de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen
mogelijk te maken tussen zorgverleners die instaan voor de zorg voor de gezondheid
van de betrokken persoon . Gelet op het feit dat iedere zorgverlener waarop een patiënt
beroep doet, in het kader van de correcte uitvoering van zijn zorgopdrachten mits
akkoord van de patiënt moet kunnen beschikken over alle aangewezen
gezondheidsinformatie over de betrokkene acht het Sectoraal comité de doeleinden dan
ook welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd.

10.

Het Sectoraal comité acht het evenwel aangewezen dat het akkoord van de patiënt
geformuleerd wordt als volgt:
“Ik ga akkoord met de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen
zorgverleners in het kader van de zorg voor mijn gezondheid.” (versie voor de
betrokken persoon)
“De betrokken persoon gaat akkoord met de elektronische uitwisseling van
gezondheidsgegevens tussen zorgverleners in het kader van de zorg voor de gezondheid
van de betrokken persoon.”
(versie voor een derde)

11.

Overeenkomstig de verklarende woordenlijst die is toegevoegd aan het ontwerp van
toestemmingsformulier zijn de gezondheidsgegevens die kunnen worden uitgewisseld
de gezondheidsgegevens die zijn opgenomen in de patiëntendossiers van zorgverleners
en zorginstellingen.
Het Sectoraal comité acht het evenwel aangewezen dat in plaats van het voorgaande in
beide versies volgende definitie wordt opgenomen:
“- 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.”
Bovendien meent het Sectoraal comité dat volgende omschrijving van ‘gezondheid’ in
de verklarende woordenlijst moet worden opgenomen:
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“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).”
Gelet op de herformulering van het akkoord van de patiënt zoals vermeld in de tekst van
randnummer 10, dient de omschrijving van ‘met het oog op de meest optimale zorg’ in
de verklarende woordenlijst te worden geschrapt.
12.

Het Sectoraal comité wijst er verder er op dat in de tekst van de eerste garantie vermeld
in de Franstalige versie van het ontwerp de woorden ‘un échange électronique’ moeten
worden vervangen door ‘l’échange électronique’.

13.

Het Sectoraal comité neemt akte van het feit dat de toegang tot de gezondheidsgegevens
wordt beperkt tot zorgverleners die effectief een zorgrelatie hebben met de patiënt. Deze
zorgrelatie wordt, indien het een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zoals
bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreft, een
‘therapeutische relatie’ genoemd.

14.

Het ontwerp van toestemmingsformulier vermeldt bovendien dat een zorgverlener
slechts toegang kan hebben tot de gezondheidsgegevens die voor hem relevant zijn met
het oog op het hem verlenen van de meest optimale zorg.
Gelet op de gewijzigde formulering zoals vermeld in de tekst van randnummer 10, past
het om de derde garantie vermeld in het ontwerp van toestemmingsformulier te
herformuleren als volgt:
“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);”
“een zorgverlener heeft slechts toegang tot de gezondheidsgegevens die voor hem
relevant zijn in het kader van de zorg voor de gezondheid van de betrokkene
(overeenkomstig de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid);”
(versie voor een derde)
Ook in de verklarende woordenlijst moet dezelfde terminologie worden gehanteerd en
dient de beschrijving van ‘zorgverleners’ te worden gewijzigd als volgt:
“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, …”

15.

Rekening houdend met voorgaande wijzigingen, gaat het Sectoraal comité akkoord met
voormelde modaliteiten in toepassing van het proportionaliteitsprincipe doch wijst er
nogmaals op dat het Sectoraal comité in het kader van iedere individuele
machtigingsaanvraag voor de elektronische uitwisseling waarvoor beroep zal worden
gedaan op de toestemming die door middel van dit formulier is verleend, in concreto de
toepassing van deze modaliteiten en de proportionaliteit van de verwerking zal nagaan.

7
16.

Het Sectoraal comité neemt tevens akte van het feit dat de betrokkene steeds de
mogelijkheid behoudt om de zorgverlener die over een gezondheidsgegeven beschikt te
verzoeken om het gegeven in kwestie niet uit te wisselen. Bovendien kan de betrokkene
specifieke zorgverleners bij naam uitsluiten om elektronische toegang te hebben tot
zijng gezondheidsgegevens. Het Sectoraal comité meent dan ook dat het
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt wat betreft de verwerking van zijn
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen ook na het verlenen van zijn
toestemming op afdoende wijze wordt gegarandeerd.

17.

De toestemming voorziet verder dat de betrokkene in het kader van iedere elektronische
uitwisseling van gezondheidsgegevens kan vragen dat er wordt nagegaan welke
zorgverlener toegang heeft gehad tot zijn gezondheidsgegevens.
Het Sectoraal comité acht het aangewezen dat hiervoor volgende formulering wordt
gebruikt:
“ik kan vragen dat wordt geverifieerd welke zorgverlener toegang heeft gehad tot mijn
gezondheidsgegevens;”
(versie voor de betrokken persoon)
“hij kan vragen dat wordt geverifieerd welke zorgverlener toegang heeft gehad tot zijn
gezondheidsgegevens;”
(versie voor een derde)

18.

Het Sectoraal comité stelt tot slot vast dat overeenkomstig de bepalingen van de
privacywetgeving de betrokkene te allen tijde zijn toestemming kan intrekken.

19.

Het Sectoraal comité acht het bovendien aangewezen om – wat het
verwijzingsrepertorium – betreft in het toestemmingsformulier uitsluitend de woorden
‘verwijzingsrepertorium’ of ‘repertorium’ te gebruiken en niet ‘verwijzingsregister’ of
‘register’ aangezien in registers in de gezondheidssector doorgaans ook inhoudelijke
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden opgeslagen.

20.

Wat de modaliteiten van de registratie van de toestemming betreft, stelt het Sectoraal
comité vast dat –zoals reeds vermeld– gebruik wordt gemaakt van de methode van
registratie en beheer zoals voorzien in de nota betreffende de geïnformeerde
toestemming in het kader van het hubs & metahub-project en goedgekeurd bij
beraadslaging nr. 46/011 van 17 mei 2011, laatst gewijzigd op 21 juni 2016.
Het Sectoraal comité wijst hieromtrent op het belang van de vermelde
communicatiestrategie aangaande de registratie van de toestemming van de patiënt.
Het Sectoraal comité gaat ermee akkoord dat de toestemming van de betrokkene voor
de elektronische uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens op deze wijze kan worden
geregistreerd en beheerd.
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Om deze redenen, verleent
de afdeling gezondheid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid,
de goedkeuring aan het formulier houdende de geïnformeerde toestemming van een
betrokkene met de elektronische uitwisseling van zijn persoonsgegevens die de gezondheid
betreffen en de wijze waarop deze toestemming kan worden geregistreerd, mits aanpassing
overeenkomstig de opmerkingen die in onderhavige beraadslaging worden geformuleerd.
De aan de opmerkingen van het Sectoraal comité aangepaste versies van het
toestemmingsformulier (voor de betrokkene en voor een derde) maken integraal deel uit van
onderhavige beraadslaging.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 322-741 83 11).
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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.
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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
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vereenvoudigen, en het gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen. Meer informatie kan
worden teruggevonden op www.ehealth.fgov.be

12
GEINFORMEERDE TOESTEMMING (voor een derde)

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

