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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 29-01-
2013 inzake de ontwerptekst van voorontwerp van decreet betreffende de 
organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, 
zorgverleners, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en 
welzijnsvoorzieningen ('Gewin-decreet'). 

Geachte heer Bursens 

Op de zitting van het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap van 29 januari jl., heeft de heer Luc Moens 
(afdelingshoofd Beleidsmonitoring van het departement Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin) een toelichting gegeven bij het concept van 'Gewin'. Aansluitend heeft 
het Raadgevend Comité, gevolg gevend aan de vraag van de voogdijminister op de 
Beleidsraad WVG van 17 december 2012, de hierna volgende bekommernissen en 
aandachtspunten terzake geformuleerd. 

Het comité wenst vooreerst een principieel gunstig advies te verstrekken bij het 
voorliggende concept inzake registratie en veilige gegevensdeling inzake 
gezondheids- en welzijnsinformatie, zoals neergelegd in de aan het comité 
bezorgde ontwerptekst van voorontwerp van decreet (versie Beleidsraad 17-12-
2012)1. 

Het comité verheugt zich over het uitgangspunt dat het belang van de cliënt en 
patiënt in dit concept centraal staat. Het comité is van mening dat een netwerk 
van zorgdeling tussen professionele hulpverleners een betere zorgverstrekking 
mogelijk zal maken, op voorwaarde dat zorgvuldig wordt geregeld welke 
informatie wordt bijgehouden en aan welke instanties deze beschikbaar wordt 
gesteld. Het comité is immers van mening dat het omgaan met vertrouwelijke 
informatie (die o.m. behoort tot. de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker) 
tevens een ethische discussie veronderstelt. Het kan bvb. niet de bedoeling zijn 
dat om het even welke instantie kan beschikken over het volledige medische en/ of 

1 DOC/RC/2013/29.01 /01 bijlage 1 
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welzijnsdossier van een gebruiker: de respectieve instanties zouden enkel de voor 
hun relevante onderdelen mogen kunnen raadplegen. 
Het comité kan zich vanuit veiligheidsoverwegingen dan ook vinden in de 
decentrale opbouw van het elektronisch dossierz, en in de organisatie van de 
gegevensdeling via een dienstenintegrator. 

Het comité verwelkomt het feit dat de gebruiker - behoudens de huidige en 
eventuele toekomstige regelgevende uitzonderingen3 

- zelf de toelating ('opt-in') 
dient te geven voor de toegang van individuele zorgverleners of hulpverleners, van 
individuele verzorgingsinstellingen of welzijnsvoorzieningen (hierna: 'aanbieders') 
tot diens elektronisch dossier. Het comité steunt eveneens de ontwerpbepaling 
dat de gebruiker het recht heeft om, behoudens eventuele uitzonderingen (die 
bvb. ook nu reeds van kracht zijn inzake toegang tot het patiëntendossier) te 
weten wie een elektronisch dossier over hem bijhoudt, wie welk soort gegevens 
over hem bijhoudt, en wie op welk moment zijn gegevens heeft geraadpleegd4

• 

Naast voormeld 'opt-in' principe, verwelkomt het comité het voornemen om de 
gebruiker zekere schrijfrechten toe te kennen (door hem bvb. in staat te stellen 
om eventuele foute informatie in zijn dossier zelfstandig te corrigeren). 

Het comité kan zich vinden in het voorgestelde model van structurele participatie 
door alle stakeholders in functie van de nadere besluitvorming inzake 
gegevensdeling via de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor 
Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de patiënt of cliënt, zorgverleners, 
hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen, en via de 
voorbereidende overlegcomités5• Het comité is evenwel van mening dat in de 
huidige ontwerpbepaling de patiënten en cliënten relatief ondervertegenwoordigd 
zijn in voormelde raad van bestuur (cf. slechts 3 vertegenwoordigers op de 19), en 
pleit ten sterkste voor een meer evenwichtige samenstelling. Dit kan niet alleen 
worden verantwoord door feit dat het tenslotte de gebruiker is die in het concept 
centraal staat; het zal ook beter kunnen garanderen dat de bekommernissen rond 
gevoelige materies zoals de vrijwaring van de privacy afdoende tot uiting komen in 
de beslissingen en beleidsadviezen van de raad van bestuur. Er moet tevens 
worden vermeden dat de patiënten en cliënten uitsluitend vertegenwoordigd 
zouden worden door het Vlaams Patiëntenplatform, waardoor enkel de medische 
invalshoek aan bod zou komen; ook de vertegenwoordiging door de 
gebruikersverenigingen van personen met een handicap zou moeten worden 
voorzien. 

Het comité acht het dan ook essentieel dat in het voorontwerp voorzien is dat elke 
gegevensdeling van persoonsgegevens via het netwerk voor gezondheids- en 
welzijnsinformatie een principiële machtiging van de Vlaamse toezichtcommissie 
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vereist6

• 

2 Cf. artikel 12 
3 Bvb. in noodgevallen i.f.v. urgente medische hulpverlening 
4 Cf. artikels 20 t.e.m. 25 
5 Cf. de artikels van hoofdstuk 111 
6 Cf. artikel 11 
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Het comité is eveneens bezorgd dat de (administratieve) overheden toegang 
zouden hebben tot om het even welke persoonsgegevens. De administraties 
moeten uiteraard wel kunnen beschikken over de relevante gegevens wanneer 
deze zelf optreden als aanbieder; tevens is het comité voorstander van het 
automatisch toekennen van rechten. Het verdient dus aanbeveling om explicieter 
in de regelgeving vast te leggen onder welke voorwaarden de overheid 
persoonsgegevens mag gebruiken. 

Het comité is het er alvast mee eens dat geanonimiseerde en gecodeerde 
persoonsgegevens moeten kunnen worden gebruikt voor (beleidsmatig) 
wetenschappelijk onderzoek. 

Gelet op de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor de inhoud van het 
elektronisch dossier7, beklemtoont het comité het belang van zorgvuldige reflectie 
op het niveau van het user- en accessmanagement door de aanbieders omtrent de 
inhoud en het hanteren (i.c. raadpleegbaarheid) van de te bewaren gegevens, 
waarbij rekening zou moeten worden gehouden met het dynamisch karakter 
ervan. Het comité geeft het voorbeeld van het decreet Rechtspositie 
Minderjarigen Integrale Jeugdhulp, dat 'agogische excepties' voorziet op het 
principe van de informatieplicht door de jeugdhulpaanbieders aan de 
minderjarige8

; er moet worden voorkomen dat betrokkene deze informatie niet 
zou kunnen inzien na de overgang naar volwassenheid. 

Een belangrijk aandachtspunt behelst tevens de verantwoordelijkheid voor de 
raadpleegbaarheid van het dossier van (verlengd) minderjarigen (door bvb. 
voogden). 

Het comité benadrukt het belang van de toegankelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid van het informatiesysteem, zowel in hoofde van gebruikers 
als van aanbieders. 
Specifiek m.b.t. de gebruikers vraagt het comité dat de overheid de nodige ICT· 
faciliteiten zou voorzien om te vermijden dat de gebruiker specifieke aankopen 
zou moeten verrichten: eventueel zou de gebruiker zich op bepaalde centraal 
gelegen punten bij het systeem moeten kunnen aanmelden. De gebruiker dient 
ook op de hoogte te worden gebracht waar en tot wie hij zich hiervoor kan 
richten. 
Ook de zorgvuldigheid en correctheid bij het invoeren van de gegevens is een 
aandachtspunt die wellicht een mentaliteitswijziging bij sommige aanbieders zal 
vergen. 
Een aandachtspunt voor de toekomst behelst eveneens de financiering van de 
software die door de voorzieningen aangeschaft zal moeten worden. 

Het voorgestelde concept van gegevensdeling komt in de eerste plaats de 
eerstelijnsgezondheidszorg ten goede. Door een vertegenwoordiger van de 
werkgeversgeleding wordt de kritische bedenking gemaakt in hoeverre het 
systeem meerwaarde biedt op het vlak van de welzijnsvoorzieningen. Indien deze 

7 Cf. artikel 12. 
8 Cf. artikels 11 en 12 van het DRP Minderjarigen in de IJH. 
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meerwaarde niet afdoende kan worden aangetoond, zou de verplichte deelname 
van de volledige (cf. alvast voor de deelsector thuiszorg lijken de voordelen 
evident) welzijnssector in vraag kunnen worden gesteld. Er zou derhalve moeten 
aangetoond worden dat de van de voorzieningen gevraagde inspanningen in 
verhouding staan tot de opbrengst. Deze bezorgdheid kan alvast worden 
gekwalificeerd door ervoor te zorgen dat de gewenste in te voeren gegevens tot 
het dagelijkse, operationele gebruik i. h. k. v. het dossierbeheer behoren. 

Het comité ontkent evenwel niet dat het VAPH en de VAPH-sector zelf nog 
bijkomende, stapsgewijze inspanningen dienen te verrichten i.f .v. optimaal 
hergebruik van informatie, zowel in het belang van de gebruiker, de voorziening 
als de administratie. 

Ik dank u bij voorbaat om deze bekommernissen tevens te willen overmaken aan 
de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin , in de overtuiging dat 
hiermee rekening kan worden gehouden bij het opstellen van de definitieve versie 
van het voorontwerp decreet en de begeleidende memorie van toelichting. 

Met de meeste hoogachting 
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Ingrid Borré 
Wnd. Voorzitter van het Raadgevend Comité 


