Het delen en uitwisselen van
patiëntengegevens in az Sint-Blasius



Uw patiëntendossier en uw privacy

az Sint-Blasius werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is
volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (sociaal werker,
kinesisten, psychologen…). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners
die samen voor uw zorg instaan. Het dossier wordt ook gedeeld met uw huisarts en, in bepaalde
gevallen, met andere ziekenhuizen. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en
effectieve zorg.
Hieronder krijgt u meer info over wie toegang heeft tot uw dossier, op welke manier uw privacy
beschermd wordt en welke stappen u hierin zelf actief kunt ondernemen.



Uw patiëntendossier in az Sint-Blasius

Artsen, verpleegkundigen en paramedici van az Sint-Blasius kunnen uw dossier inkijken, op voorwaarde
dat ze direct bij uw behandeling betrokken zijn en enkel zolang deze betrokkenheid bij uw behandeling
duurt. Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.
Via een strenge toegangscontrole wordt bijgehouden wie wanneer welk deel van uw dossier heeft
ingekeken en/of bewerkt. Het is niet mogelijk om behandelende zorgverleners de toegang tot uw
dossier te weigeren, omdat hierdoor een multidisciplinaire, geïntegreerde, veilige en kwaliteitsvolle
behandeling niet gegarandeerd kan worden.
az Sint-Blasius is wettelijk verplicht het medisch dossier minstens 30 jaar (na overlijden) te bewaren en
het verpleegkundig dossier 20 jaar.



Uw patiëntendossier in de samenwerkende ziekenhuizen

az Sint-Blasius heeft een medisch samenwerkingsverband (‘Nexuz Health’) met een aantal andere
Vlaamse ziekenhuizen (het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven). Dit laat toe uw patiëntendossier met
hen elektronisch te delen. Deze aanpak vormt een essentieel onderdeel van onze gedeelde strategie
voor veilige en kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels
strikt gewaarborgd en nageleefd.
De lijst van deelnemende partners groeit nog steeds. U vindt een actuele lijst op www.nexuzhealth.be.

Wat zijn de voordelen voor u als patiënt?
Doordat de Nexuz Health ziekenhuizen werken met een gedeeld dossier, hoeft u in het ene
ziekenhuis niet meer te herhalen wat er in het andere ziekenhuis reeds gebeurde. Ook krijgt uw
behandelende arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Dit komt
kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van
het ene Nexuz Health-ziekenhuis naar het andere veel gemakkelijker.
Wat betekent dit voor uw privacy?
Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling
betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit wil zeggen dat als u niet in ziekenhuis X
behandeld wordt, uw gegevens ook niet geraadpleegd kunnen worden in dit ziekenhuis. Pas
wanneer u behandeld wordt bij een van de Nexuz Health-partners is uw dossier toegankelijk
voor de betrokken zorgverleners in dat ziekenhuis.
Omdat het belangrijk is dat uw behandelende arts over de volledige informatie van uw
gezondheidstoestand beschikt, kunt u als patiënt niet weigeren dat behandelende zorgverleners
van de Nexuz Health-ziekenhuizen toegang hebben tot uw dossier.



Het delen van gegevens op nationaal niveau

Ook de federale overheid neemt initiatieven inzake het delen van patiënteninformatie en lanceerde het
veilige communicatiekanaal ‘eHealth Hubs’, waarmee alle Belgische zorgverleners die op een bepaald
moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens kunnen consulteren.
De overheid vraagt de zorgverleners om welomschreven gegevens uit de patiëntendossiers door te
sturen naar de eHealth Hubs. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens kan enkel wanneer u hiervoor
eenmalig toestemming geeft via de onlinedienst www.ehealth.fgov.be. Hier kan u op elk moment uw
toestemming geven, intrekken of bepaalde zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang. Daarnaast
kan u hiervoor ook terecht bij uw huisarts of bij de inschrijvingsbalie van az Sint-Blasius.
Meer info vindt u op www.vznkul.be/hub (doorklikken naar ‘beveiliging en privacy’).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hebt u vragen? Neem contact op met onze consulent informatieveiligheid, 052 25 29 65
Hebt u een klacht? Neem contact op met onze ombudspersoon, 052 25 28 68
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