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Waar gaat dit over? 
 
In het kader van een goede zorgbehandeling is het belangrijk dat zorgverleners die u 
behandelen over de juiste informatie betreffende uw gezondheidstoestand kunnen 
beschikken. 
 
Aangezien het mogelijk is dat er gegevens betreffende uw gezondheidstoestand bij 
verschillende zorgverleners of zorginstellingen worden bewaard, is het van groot 
belang dat deze gegevens op een snelle en veilige manier kunnen worden uitgewisseld 
met respect voor uw rechten als patiënt. 
 
Dit project heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en beveiligde 
elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen 
zorgverleners die u behandelen in België. 
 
 
Algemene voorwaarden van de geïnformeerde toestemming 
(zoals vastgelegd door de afdeling Gezondheid van het Sectoraal 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 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 
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(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: 
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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 
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Achtergrond informatie 
 
Hoe worden uw gezondheidsgegevens uitgewisseld? 
 
Het is belangrijk op te merken dat uw gezondheidsgegevens bewaard blijven bij de 
zorgverleners of zorginstellingen die ze hebben aangemaakt. Enkel als het nuttig is 
voor uw behandeling worden uw gezondheidsgegevens uitgewisseld met andere 
zorgverleners die u behandelen. Met andere woorden, de gegevens betreffende uw 
gezondheidstoestand worden niet op één centraal punt opgeslagen. 
 
Om de uitwisseling mogelijk te maken, wordt voorzien in een systeem dat 
aangeeft waar er gegevens betreffende uw gezondheidstoestand te vinden zijn. 
Hiervoor wordt een lijst aangelegd waarop per patiënt die zijn toestemming heeft 
verleend, een verwijzing wordt opgenomen naar één of meerdere netwerken waarbij 
de zorgverleners of zorginstellingen die over gezondheidsgegevens van de patiënt 
beschikken, zijn aangesloten. Dit is het zogenaamde ‘verwijzingsrepertorium’. 
 
Het feit dat de zorgverleners en zorginstellingen zich dienen aan te sluiten bij een 
netwerk en de patiënt in het verwijzingsrepertorium enkel gekoppeld wordt aan een 
netwerk, heeft tot gevolg dat uit de lijst met verwijzingen geen informatie kan worden 
afgeleid over de aard van de gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn. 
De gegevens over de netwerken kunnen worden geconsulteerd op 
www.ehealth.fgov.be. Voor het Collaboratief Zorgnetwerk Vlaanderen (CoZo) vindt 
U alle informatie op www.CoZo.be
 

.  

Welke gezondheidsgegevens worden uitgewisseld? 
 
Na het verlenen van uw toestemming zullen de gezondheidsgegevens die zich 
bevinden in uw patiëntendossier van een zorgverlener die deelneemt aan dit project 
elektronisch kunnen worden uitgewisseld met een andere zorgverlener die u 
behandelt. 
 
Patiëntendossiers bevatten bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, resultaten van 
medische beeldvorming, lab, ontslagbrieven en operatieverslagen. 
 
Welke zorgverleners kunnen uw gezondheidsgegevens raadplegen? 
 
Nadat u uw toestemming heeft verleend, kunnen uw gezondheidsgegevens enkel 
worden meegedeeld aan een zorgverlener bij wie u in behandeling bent. Een 
behandeling betekent in dit kader dat de zorgverlener diagnostische, preventieve of 
zorgverlenende handelingen ten opzichte van u stelt. 
 
Een zorgverlener is een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep. Dit zijn 
geneesheren, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, zorgkundigen, podologen, 
bandagisten en diëtisten. 
 
Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, opgericht in 
de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, 

http://www.ehealth.fgov.be/�
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bakent per groep van zorgverleners duidelijk af welke terbeschikkinggestelde 
gegevens deze kan consulteren. De beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de 
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid kunnen worden geconsulteerd op 
https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/organisatie/sectoraal-
comite/presentatie 
 
Alvorens een zorgverlener effectief uw gezondheidsgegevens kan raadplegen, zal 
worden gecontroleerd of u effectief in behandeling bent bij deze zorgverlener, met 
andere woorden of er een actieve therapeutische relatie bestaat tussen uzelf en de 
zorgverlener. 
 
De voorwaarden voor het bestaan van een therapeutische relatie werden wat betreft 
geneesheren vastgelegd door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van 
de Gezondheid. Meer informatie kan u vinden op 
https://www.ehealth.fgov.be/nl/basisdiensten/verwijzingsrepertorium/meer-weten 
 
Indien u dat wenst, kan u zorgverleners bij naam aanduiden die geen 
toegang kunnen krijgen tot uw gezondheidsgegevens via dit project, zelfs indien ze 
met u een therapeutische relatie hebben. Op de website www.cozo.be is hiervoor een 
formulier beschikbaar of u kan dit doen via de www.eHealth.fgov.be  Via uw arts kan 
U ook vragen om bepaalde documenten of resultaten niet raadpleegbaar te maken 
door andere zorgverstrekkers. U hoeft hiertoe geen reden op te geven. 
Vanzelfsprekend kan u op dezelfde wijze ook steeds eerdere uitsluitingen ongedaan 
maken. 
 
De uitwisseling kan als volgt worden weergegeven in een tekening: 

 
 
 
Wettelijk verplichte vermeldingen 
 
Deze elektronische uitwisseling is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, en aan de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt. 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/organisatie/sectoraal-comite/presentatie�
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De gegevensuitwisseling wordt gemachtigd door het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid. 
 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gezondheidsgegevens ligt volledig en 
uitsluitend bij de zorgverleners die over deze gegevens beschikken. 
 
De verantwoordelijkheid voor de elektronische uitwisseling van deze gegevens wordt 
gedeeld door het eHealth-platform en de verschillende netwerken. De 
contactgegevens vindt u verder in dit document. 
 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht op 
toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. In 
het kader van dit project worden enkel gegevens betreffende de uitwisseling 
geregistreerd, maar niet de uitgewisselde gezondheidsgegevens zelf. Zo wordt gelogd 
wie wanneer welke gegevens ter beschikking heeft gesteld of geconsulteerd heeft. U 
heeft het recht de loggegevens van de terbeschikkingstelling en van de consultaties op 
verzoek in te zien. 
 
Meer informatie over dit project kan u vinden op www.ehealth.fgov.be  of via het 
ehealth contactcenter (02/788.51.55) 
 
Contactgegevens van de verantwoordelijken 
 
Het eHealth-platform 
Willebroekkaai 38 
1000 Brussel 
Tel.: 02/788.51.55 
www.ehealth.fgov.be 
info@ehealth.fgov.be 
 
Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen (CoZo) 
 
U kan uw toestemming steeds intrekken of een eventuele weigering ongedaan maken 
via de website www.cozo.be (via het beveiligde patiëntenportaal) of door het 
document ‘Herroepen toetreding/Exclusie verwijsregister’ op deze website op te 
sturen aan het ziekenhuis waar U het laatst behandeld werd. 
 
Niet limitatieve lijst van ziekenhuizen en de met hen samenwerkende 
huisartsenverenigingen momenteel rechtstreeks aangesloten bij het Collaboratief 
Zorgplatform (CoZo): 
 
AZ Jan Palfijn 
AZ Maria Middelares 
AZ Sint Lucas 
UZ Gent 
AZ Alma (Eeklo) 
AZ Damiaan Oostende 
AZ Lokeren 
AZ Gezondheidszorg Oostkust Knokke-Heist 
AZ Groeninge (Kortrijk) 
AZ Nikolaas Sint-Niklaas 

AZ St.-Jan Brugge - Oostende 
AZ St. Lucas Brugge 
H.- Hartziekenhuis Roeselare - Menen vzw  
OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem vzw 
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman Ieper 
St. Andriesziekenhuis (Tielt) 
St.-Rembertziekenhuis Torhout 
St. Vincentiusziekenhuis (Deinze) 
Stedelijk Ziekenhuis Aalst 
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 

http://www.ehealth.fgov.be/�
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AZ Oudenaarde  
AZ St. Augustinus Veurne 
AZ St. Elisabeth (Zottegem) 
 

Stedelijk Ziekenhuis St.-Jozefskliniek vzw (Izegem) 
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 
 

 
Indirect kunnen uw gegevens ook door ziekenhuizen of zorgverstrekkers niet direct 
aangesloten bij CoZo doch aangesloten bij alle andere HUB’s in België opgevraagd 
worden, of kunnen deze van daaruit indien nodig via CoZo opgevraagd worden, 
conform de eHealth regelgeving en modaliteiten zoals hierboven beschreven. 
 
 
U kan deze en bijkomende informatie steeds nalezen op de website van het 
Collaboratief Zorgplatform, www.cozo.be 
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