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INFORMATIEDOCUMENT - Delen en verwerken van gegevens
WAT IS HET PILOOTPROJECT GEÏNTEGREERDE ZORG WAASLAND?

ALGEMEEN

In het kader van een plan om te komen tot geïntegreerde zorg voor een betere
gezondheid, dat is goedgekeurd door de ministers van Volksgezondheid van zowel de
federale overheid als van de deelstaten, zijn begin 2018 12 pilootprojecten
goedgekeurd. Deze projecten bereiken ongeveer een kwart van de Belgische bevolking.
Ze hebben tot doel om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van zorg te
verbeteren door de bestaande middelen beter in te zetten. Tegelijkertijd letten we erop
dat de toegang tot zorg verzekerd blijft voor elke inwoner. We willen jou graag vragen
om deel te nemen aan het pilootproject Geïntegreerde Zorg Waasland, dat één van
deze 12 projecten is.

VOOR JOU

Dit pilootproject wil jou kwaliteitsvolle en goed afgestemde zorg bieden. Hiervoor zal
informatie beter op elkaar afgestemd worden, zal jij meer betrokken worden in jouw
zorg, etc. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan het pilootproject omdat jouw arts,
verpleegkundige of andere zorgverlener je in het kader van jouw gezondheidssituatie
één of meerdere dienst(en) heeft voorgesteld die wordt verleend door het
pilootproject Geïntegreerde Zorg Waasland. Met dit formulier willen we je
toestemming vragen om een aantal gegevens te mogen verzamelen en verwerken.

DEELNAME

Als je deelneemt aan het project geef je persoonsgegevens aan onze organisatie. Die
gegevens zeggen alles over jou als persoon; aan de hand van deze informatie kan
iemand jou direct of indirect identificeren (bv. via het Rijksregisternummer). Vzw
Geïntegreerde Zorg Waasland hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy
en we verwerken jouw persoonsgegevens dan ook met de nodige zorg en aandacht .
De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden in overeenstemming met de
‘Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (beter bekend als ‘GDPR’)
verwerkt door vzw Geïntegreerde Zorg Waasland, Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. Ze
worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang
dit hiervoor nodig is.

WAT BETEKENT MIJN DEELNAME EN WAAROM WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD?

Nadat je toestemming gegeven hebt voor deelname aan het project, zal je volgend traject doorlopen.

Je zorglandschap*
wordt in
kaart
gebracht

2 vragenlijsten
worden bij jou
afgenomen:
1. Therapietrouw**
2. Beoordeling van
je zorgnoden***

Je huisarts
en
apotheek
kijken jouw
medicatieschema na

Je zorg- en
levensdoelen
worden
samen met
jou in kaart
gebracht

Een
multidisciplinair
overleg wordt
georganiseerd
waarbij jij en je
zorglandschap
aanwezig zijn

Een zorg- en
levensplan
wordt samen
met jou
opgesteld en
opgevolgd

* Zorglandschap: alle personen betrokken bij jouw zorg
** Vragenlijst/Beoordeling van je therapietrouwheid: Therapietrouw-screener
*** Globale beoordeling van je zorgnoden: BelRAI-screener
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Binnen dit traject zullen jouw gegevens worden uitgewisseld om:
-

-

De continuïteit van jouw zorg te kunnen garanderen.
De kwaliteit van jouw zorg te kunnen garanderen: verzameling en verwerking van alle
gegevens met betrekking tot de toegediende zorg, met als doel de zorgkwaliteit te
verbeteren.
De uitvoering van een dienstverlening in het kader van het project mogelijk te maken.
Anonieme statistieken over de diensten van het project te kunnen delen.

Met jouw zorglandschap bedoelen we alle personen die betrokken zijn bij jouw zorg:
-

mantelzorgers (familie, vrienden, buren, etc.)
(huis)arts(en)
(huis)apotheker
thuisverpleegkundige
gezinszorg (dagverzorging, huishoudelijke taken, oppashulp, etc.)
maatschappelijk werker (OCMW, ziekenfonds, etc.)
kinesist
tandarts
logopedist, ergotherapeut, psycholoog, diëtist
etc.

WELKE GEGEVENS WORDEN GEDEELD?

Concreet gaat het hierbij om volgende gegevens:
-

Je identificatiegegevens zullen worden gedeeld met je zorglandschap.
Je rijksregisternummer zal worden uitgewisseld met het coördinatieteam van het project
om inclusie mogelijk te maken.
De identificatiegegevens van de contactpersonen en/of mantelzorgers die met het
akkoord van de patiënt of diens vertegenwoordiger in de zorg worden betrokken.
De identificatiegegevens van de hulpverleners die met het akkoord van de patiënt of diens
vertegenwoordiger in de zorg betrokken zijn.
De gegevens uit de BelRAI-screener en therapietrouw-screener zullen worden gedeeld met
jou en je zorglandschap.
Je medicatiegegevens zullen worden uitgewisseld tussen je huisarts en apotheker.
Je zorgplan zal worden uitgewisseld met je zorglandschap .

Optioneel kan je ook toestemming geven voor de wetenschappelijke opvolging van het project.
Hiervoor dien je een apart infodocument door te nemen.
MET WIE WORDEN DE GEGEVENS GEDEELD?

Om deze doeleinden te bereiken zullen volgende personen en/of diensten, die bij de zorg betrokken
zijn, toegang hebben tot je persoonsgegevens:
-

Het coördinatieteam van de vzw Pilootproject Geïntegreerde Zorg Chronisch Zieken
Waasland
De medewerkers van de vzw Pilootproject Geïntegreerde Zorg Chronisch Zieken Waasland
die instaan voor de administratieve en technische ondersteuning van het coördinatieteam
Je zorglandschap
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Er zal bij het delen van de gegevens tussen bovenvermelde personen altijd gebruik gemaakt worden
van beveiligde communicatiemiddelen en “met respect voor het gedeeld beroepsgeheim”.
WAT ZIJN JE RECHTEN ALS PATIËNT OF ALS DIENS VERTEGENWOORDIGER?

Je hebt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens ten allen tijde recht om:
-

De verwerkte persoonsgegevens kosteloos in te kijken en een kopie van deze gegevens te
ontvangen.
De gegevens, in geval van onjuistheid of onvolledigheid, kosteloos te laten verbeteren.
Je persoonsgegevens te wissen of aan te passen.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten evenals voor bijkomende vragen over je rechten
(of die van de patiënt die je vertegenwoordigt) en alle andere aangelegenheden betreffende de
verwerking van persoonsgegevens binnen de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland kun je steeds terecht
bij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSVERWERKING VZW GEÏNTEGREERDE ZORG WAASLAND
Tel:
04/83.41.39.69
Mail: administratie@geintegreerdezorgwaasland.be
Adres: Vzw Geïntegreerde Zorg Waasland
Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
Indien je van mening bent dat de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland de persoonsgegevens niet
rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, dan heb je steeds het recht om klacht in te
dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommissie.be/nl).
In geval van klacht raden wij evenwel aan om je eerst te richten tot onze verantwoordelijke voor
gegevensverwerking of de ombudsdienst van de federale overheid (0800 999 62). Vaak kunnen
eventuele problemen of misverstanden eenvoudig opgelost worden.
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