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Inleiding 
 
De stijgende zorgvragen, de toenemende complexiteit ervan, de nood aan zorg op maat,… zijn 
belangrijke uitdagingen voor de Vlaamse welzijns- gezondheidszorg. Om die uitdagingen passend 
te beantwoorden, is ook een gerichte inzet van (nieuwe) informatie en 
communicatietechnologieën (ICT) aangewezen. Op ICT en internet gebaseerde diensten kunnen 
immers de zorgverlening ondersteunen, o.m. op het vlak van het delen en uitwisselen van 
gegevens. 
 
De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid al heel wat inspanningen geleverd om te 
informatiseren. Op het gebied van de gegevensdeling (tussen zorgverleners onderling en tussen 
de zorgvoorzieningen en de overheid) zijn een aantal stappen vooruit gezet. Dit gebeurde binnen 
het kader dat geschetst werd door Flanders’ Care in de visietekst “e-Zorgzaam Vlaanderen”. Die 
visietekst werd onder de vorige legislatuur geoperationaliseerd via het actieplan “naar een e-
Zorgzaam Vlaanderen”. U vindt beide teksten op de website van Flanders’ Care 
(http://www.flanderscare.be). 
 
Het werk is evenwel niet af. Ook deze legislatuur willen we verder werk maken van de 
informatisering in de zorg, met een focus op de gegevensdeling in de zorg. 
 

Samenwerken tussen overheden 
 
De bestaande ICT-initiatieven in de zorg, zowel op federaal, regionaal als lokaal vlak, nopen ons 
tot afstemming en coördinatie. We worden immers geconfronteerd met verschillende 
informatiesystemen die niet (altijd) compatibel zijn en waarin dubbele of soms tegenstrijdige 
informatie over de zorggebruiker en/of de zorgverlener wordt bijgehouden. Afstemming is dus 
zeker noodzakelijk, niet alleen op technologisch vlak, maar ook beleidsmatig, organisatorisch, 
maatschappelijk , juridisch en financieel. 
 
Vraagstukken zoals privacy van gegevens, toegangsbeheer en standaardisatie zijn cruciaal en 
moeten gecoördineerd vorm krijgen in overleg met de verschillende betrokken sectoren. Centraal 
daarbij staat de rol van het federale eHealth-platform. Dat levert met zijn basisdiensten uniform 
bruikbare bouwstenen voor alle zorgapplicaties. Om het gebruik van het eHealth-platform goed 
te verankeren, zullen we met de federale overheid en de andere Gemeenschappen onderhandelen 
over een samenwerkingsakkoord rond het co-beheer ervan. 
 
Een noodzakelijke voorwaarde voor deze samenwerking is de uitbouw van een soort 
kruispuntbank voor de zorg. De zorgoverheden in België spraken af om de bestaande CoBRHA-
databank (databank met alle zorgverstrekkers en alle zorgvoorzieningen) uit te bouwen tot een 
“kruispuntbank”: CoBRHA+. CoBRHA+ wil een aantal authentieke bronnen met elkaar verbinden 
en tegelijkertijd het gegevensverkeer tussen de overheden digitaliseren. 
 

Gegevensdeling tussen de zorgverstrekkers 
 
Het Vlaams Parlement stemde in 2014 een decreet over de gegevensdeling in de zorg. Het decreet 
legt het kader vast waarbinnen ICT-samenwerking tussen zorgverstrekkers mogelijk gemaakt 
wordt We zullen dat decreet deze legislatuur uitvoeren. Het decreet voorziet onder meer in de 
oprichting van een agentschap voor de gegevensdeling in de zorg, waar de zorgverstrekkers, de 
zorgvoorzieningen en de zorggebruikers de nodige afspraken zullen maken. 
 
Met het decreet over de gegevensdeling in de zorg als basis kunnen we vier doelstellingen 
realiseren: 
1. De ondersteuning of de zorg verbeteren door een betere informatieuitwisseling (tussen 

zorgverleners en voorzieningen onderling, tussen voorzieningen en de overheid en binnen de 
overheid zelf), de automatische toekenning van rechten en het tot stand brengen van 
authentieke gegevensbronnen. 

2. Een betere afstemming realiseren tussen zorgvraag en zorgaanbod. 

http://www.flanderscare.be/
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3. De administratieve lasten verlagen, niet alleen voor zorggebruikers maar ook voor 
zorgverleners en zorgaanbieders. 

4. Invulling geven aan het programma Radicaal Digitaal van de Vlaamse Regering, door de 
interactie van de Vlaamse overheid met de zorgvoorzieningen en de zorggebruikers te 
digitaliseren. 

 

Bouwstenen voor de gegevensdeling 
 
Om goed gegevens te kunnen delen zijn er goede bouwstenen nodig.  
 
Vitalink is daarvan een voorbeeld. Dit nieuwe digitale platform moet zorgverleners toelaten om 
actuele gegevens uit een medisch- of zorgdossier die belangrijk zijn voor de zorg van hun 
patiënt/cliënt veilig elektronisch te delen met andere zorgverleners (van huisarts tot 
thuisverpleger). Zo kan de zorgverlener accurater beslissen over diagnose en behandeling. Ook de 
patiënt zelf heeft toegang tot zijn gegevens. Vitalink moet op die manier leiden tot meer en 
betere samenwerking en minder administratie. Vitalink zal deze legislatuur verder uitgebouwd 
worden. De komende jaren zal de focus liggen op het effectief gebruik van Vitalink door de 
zorgactoren. 
 
Een andere voorname bouwsteen is het gebruikers- en toegangsbeheer voor zorgapplicaties. Het 
is immers van cruciaal belang dat zorggegevens enkel geconsulteerd kunnen worden door de 
eigen zorgverstrekkers. En enkel nadat de zorggebruiker zijn akkoord heeft gegeven. De verdere 
optimalisering van het uniform gebruikers- en toegangsbeheer (een basisdienst van het eHealth-
platform) is dan ook nodig, net als de implementatie van de eHealthbox (een beveiligde 
elektronische brievenbus) voor alle zorgverstrekkers / zorgvoorzieningen. 
 
De uitbouw van een gemeenschappelijk databestand met de gegevens van alle zorgvoorzieningen 
die door de Vlaamse overheid erkend worden, is nog zo een bouwsteen. Het databestand zal 
open ter beschikking gesteld wordt. Zo kan het hergebruikt worden door derden. Maar zo kan 
het ook op termijn een goede bron zijn voor de sociale kaarten, de sociale planning, … We zullen 
goed bekijken hoe het bestaande Platform Welzijn en Gezondheid (een initiatief van de Vlaamse 
provincies en het Huis voor Gezondheid vzw) geïntegreerd kan worden met deze dataset. 
 
Bovendien willen we geavanceerde generieke diensten bouwen om eenvoudiger eGov-diensten te 
kunnen ontwikkelen, die bestaande gegevens beter hergebruiken. We hebben daartoe het 
concept “GPS” uitgewerkt, wat staat voor Gemeenschappelijk Plateau Services. Dit 
Gemeenschappelijk Plateau is gebaseerd op één gemeenschappelijke cataloog van alle 
beschikbare e-diensten. De cataloog weet wat die e-diensten precies bieden, waarvoor en voor 
wie ze bedoeld zijn, waar en door wie ze precies worden aangeboden en welke concrete 
gegevens ze nodig hebben van de klant. GPS werkt aan de hand van deze cataloog als “slimme” 
wegwijzer die ook reeds generieke functionaliteit bevat die e-diensten meestal nodig hebben, 
zoals het identificeren van de klant en het opvragen van de nodige gegevens over een klant uit 
zogenaamde authentieke bronnen. 
 
Daarnaast willen we de toepassingen die specifiek bedoeld zijn voor zorgverstrekkers ook 
aanbieden via het unieke loket bij eHealth. Zorgverstrekkers (zoals dokters, verpleegkundigen, 
tandartsen, …) dienen immers aanvragen te doen bij veel verschillende overheden (de Vlaamse 
Gemeenschap, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, …). Via het unieke loket bij eHealth zullen ze 
een op hun maat gesneden overzicht krijgen van de e-diensten bij deze overheden, zonder dat ze 
zich moeten bekommeren om de vraag wie nu ook weer precies bevoegd is. 
 

(e)Gezondheid 
 
In 2015 wordt het interministeriële actieplan e-Gezondheid geëvalueerd en bijgestuurd. De 
federale overheden, de Gemeenschappen en de Gewesten hebben gezamenlijk het initiatief 
genomen om een Ronde Tafel e-Gezondheid 2015 te organiseren. Vlaanderen wil daar de 
bestaande projecten nog beter op elkaar afstemmen. Deze afstemming is belangrijk om de burger 
toegang te geven tot zijn gezondheidsgegevens, ongeacht waar hij verblijft in België. De 
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belangrijkste prioriteiten voor Vlaanderen in het kader van de Ronde Tafel e-Gezondheid 2015 
zijn: 
1. Uitrol en effectief gebruik van het Vitalink Medicatieschema en Sumehr (een beknopt 

gezondheidsdossier) door de betrokken actoren in de zorg, in het kader van de verdere 
uitbouw van Vitalink. 

2. Vanuit een minimaal ziekenhuis EPD (elektronisch patiëntendossier), de gegevensdeling 
tussen ziekenhuizen en de eerste lijn realiseren, en dit prioritair voor het medicatieschema. 

3. Invoeren van een uniform evaluatie-instrument, door de implementatie van de BelRAI-
screener in de sectoren zorgverzekering, gezinszorg en woonzorgcentra. 

4. Participeren aan het project Cobrha+ om op termijn te komen tot de oprichting van een 
uniek loket. 

5. Via Vitalink, de CLB’s, ouders en artsen toegang geven tot het Kinddossier van Kind & Gezin. 
6. Aansluiten bij het federale VIDIS-project voor de realisatie van een ‘virtueel medicatiedossier’, 

met onder andere het Vitalink medicatieschema als een component hierin. 
7. Met respect voor de principes en het doel van Vitalink participeren aan de ontwikkeling van 

een Personal Health Record om gegevens optimaal te laten consulteren (en bijwerken) door 
de zorggebruiker. 

8. Een antwoord bieden op de vraag hoe Vitalink kan aansluiten bij de evolutie omtrent ‘Mobile 
Health’. 

9. Verder inzitten op de opleiding van de zorgverstrekkers inzake e-gezondheid via het project 
éélijn.be. 

 
Door het digitaal delen van het Kinddossier via Vitalink, zetten we een eerste stap in het delen 
van informatie uit de preventieve zorg. Dit moeten we aangrijpen om na te denken over de 
evolutie naar een ‘preventiedossier’ van de burger. 
 

Projecten 
 
Naast de verdere uitbouw en de verbetering van de bouwstenen zullen we ook deze legislatuur 
een aantal concrete projecten uitvoeren, die inzetten op de elektronische gegevensdeling en / of 
het hergebruik van gegevens in de zorg. Ze werden reeds aangekondigd in de beleidsnota 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maar we sommen ze hier graag nog eens op1. 
 
Project 2.1.1: Vlaamse Sociale Bescherming – Tegemoetkoming van hulp aan bejaarden (THAB) 
 
Met de FOD Sociale Zekerheid (SZ) is een overgangsprotocol afgesloten, waarin is vastgelegd dat 
de FOD SZ nog tot eind 2015 instaat voor de behandeling van de dossiers voor de 
tegemoetkoming van hulp aan bejaarden (THAB). Het is de bedoeling dat dit protocol nog één 
keer verlengd wordt. Vanaf 1 januari 2017 zal Vlaanderen bijgevolg zelf moeten instaan voor de 
uitvoering van THAB. Dat betekent ook dat de zorgkassen en het zorgfonds op dat moment 
moeten kunnen beschikken over een performante en kostenefficiënte ICT –oplossing, die 
inpasbaar is in de lange termijn doelstellingen van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).  
 
Daartoe wordt in overleg met de zorgkassen een applicatie eTHAB ontwikkeld. Daarbij wordt 
nagegaan welke componenten gemeenschappelijk kunnen ontwikkeld worden en vervolgens 
centraal ter beschikking gesteld worden voor gebruik door de Zorgkassen.  
 
In dit scenario is de integratie in de ICT – architectuur van de Vlaamse Zorgverzekering en in de 
eigen ICT-omgeving van de zorgkassen het uitgangspunt. In deze context kan het Digitaal 
Platform Zorgverzekering ook maximaal hergebruikt worden.  
 
 
 
 

                                       
1 De projecten volgen de nummering van de beleidsnota. Het eerste nummer staat voor de strategische doelstelling. Het 
tweede nummer voor de operationele doelstelling. 
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Project 2.1.2.: Basisondersteuningsbudget 
 
Het decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap van 25 april 2014 
introduceert een getrapt en persoonsvolgend financieringssysteem. Alle personen met een 
erkende handicap en een duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en ondersteuning hebben in 
de eerste trap recht op een vrij besteedbaar basisondersteuningsbudget (BOB).  
 
Personen met een handicap die nood hebben aan frequente, intensieve of gespecialiseerde 
ondersteuning kunnen in de tweede trap aanspraak maken op een budget voor niet rechtstreeks 
toegankelijke zorg en ondersteuning (PVB nRTH).  
 
Het BOB is een vrij besteedbaar budget. Er hoeft dus geen verantwoording afgelegd te worden 
over de besteding. Het gaat om een forfaitaire maandelijkse vergoeding, waarvan het bedrag nog 
moet bepaald worden. 
 
Het basisondersteuningsbudget wordt – vermoedelijk -een eerste keer uitbetaald in september 
2016. De applicatie BOB moet bijgevolg tegen die datum in productie zijn.  
 
Project 2.1.4: inschalingsinstrument Belrai 
 
In de welzijns- en gezondheidssector worden verschillende schalen gehanteerd om de 
zorgbehoefte van een gebruiker in te schatten (Bel-schaal, Katz-schaal, medisch sociale schaal, 
zorgzwaarte-inschalingsinstrument…). Dit betekent ook dat bij de intake vaak opnieuw een 
indicatiestelling wordt uitgevoerd en dat de vroegere informatie niet hergebruikt wordt. We 
zullen er systematisch aan werken om dat te vermijden en verder werken aan een eenduidig 
inschalingssysteem. 
 
De studieopdracht over de BelRAI-screener is eind januari 2015 afgerond. De studieopdracht had 
tot doel om een uniek en wetenschappelijk onderbouwde schaal te introduceren in de sectoren 
van het woonzorgdecreet, uitgebreid met de Vlaamse Zorgverzekering. 
 
Eind 2015 wordt gestart met een pilootproject, waarbij de BelRAI-screener geïmplementeerd 
wordt in een deel van de sectoren zorgverzekering, gezinszorg en woonzorgcentra. Het project 
zal afgebakend zijn in tijd en ruimte. Na evaluatie van het pilootproject wordt de BelRAI-screener 
sectorbreed geïmplementeerd. Het is nog niet duidelijk welke impact deze implementatie zal 
hebben op ICT-vlak. 
 
In het pilootproject worden de BelRAI-scores opgeslagen in een centrale databank, met integratie 
met het Digitaal Platform Zorgverzekering en Vesta. 
 
Project 2.2.1: VAPH-werking stroomlijnen 
 
Om de beleidsopties te kunnen doorvoeren, is het noodzakelijk dat het VAPH zijn werking en 
administratieve processen reorganiseert. Het streeft daarbij administratieve vereenvoudiging, 
transparantie en efficiëntie na en dit zowel ten aanzien van personen met een beperking als ten 
aanzien van voorzieningen en diensten. De complexe inschrijvings- en aanvraagprocedure wordt 
grondig herdacht en klantvriendelijk gemaakt, rekening houdend met de nodige afstemming 
tussen (de modaliteiten van) het VAPH, de VSB en de Intersectorale Toegangspoort Integrale 
Jeugdhulp en ook door gebruik te maken van gegevensuitwisseling via ICT. 
 
Project 2.3.1: ouderenbeleid / RVT-toepassing 
 
De zesde staatshervorming draagt de volledige bevoegdheid inzake residentiële ouderenzorg aan 
de Gemeenschappen over. Dit houdt in dat de prijzencontrole, de financiering van de zorgkosten 
en de programmatie en erkenningsvoorwaarden voor rust- en verzorgingstehuizen en centra 
voor dagverzorging sedert 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid zijn. 
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In de eerste plaats zorgen we voor de continuïteit van de zorgverlening. Daartoe werd een 
overgangsprotocolakkoord ondertekend, voor de prijzencontrole tot 1 januari 2015 en voor de 
uitbetaling van de zorgkosten door het RIZIV tot 1 januari 2018. 
 
We bekijken of we de RVT-toepassing van het RIZIV kunnen overnemen. 
 
Project 2.3.2: e-loket eCAD gezondheidszorgberoepen 
 
We streven in het erkenningsproces van de gezondheidszorgberoepen, een bevoegdheid die 
overkomt in het kader van de zesde staatshervorming, naar een maximale efficiëntie en een 
minimale administratieve last voor de aanvragers en de commissieleden. We maken daartoe 
gebruik van gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheid. Tijdens de transitieperiode streven 
we in eerste instantie naar continuïteit van de dienstverlening. 
 
Project 2.4.1. afstemming gebruikte parameters in de bestaande of in ontwikkeling zijnde 
registratiesystemen in de IJH-sectoren met het oog op een coherente rapportering 
 
Momenteel zijn er een aantal registratiesystemen in de IJH-sectoren in gebruik of in ontwikkeling.  
 
Elk van deze systemen vertrekt van de eigen noodwendigheden en is afgestemd op de noden van 
de specifieke doelgroep. Hierdoor kan elk van de sectoren voor de eigen doeleinden rapporteren 
maar zijn de systemen niet opgezet om een coherente rapportage over instroom, doorstroom en 
uitstroom in de verschillende IJH-sectoren mogelijk te maken. Dit project heeft als doel de 
verschillende systemen in kaart te brengen en per systeem te bekijken hoe door afstemming van 
de gebruikte parameters een eenduidige rapportage over de jeugdhulp kan geleverd worden. 
 
Project 2.4.3. Registratie cliëntoverleg en bemiddeling 
 
We ontwikkelen een goed registratiesysteem voor cliëntoverleg en bemiddeling in de Integrale 
Jeughdulp. Dit systeem moet toelaten om de werking van cliëntoverleg en bemiddeling 
inhoudelijk te ondersteunen, maar ook administratief op te volgen 
 
Project 2.4.4. INSISTO en Moduledatabank 
 
We optimaliseren de samenwerking tussen / met de systemen van Jongerenwelzijn: Domino OSD 
– GI – BINC – Insisto – Moduledatabank. We bieden een gamma van webservices aan die het 
mogelijk maken om communicatie tussen de verschillende systemen van Jongerenwelzijn 
enerzijds en applicaties van andere voorzieningen/administraties anderzijds op te zetten. We 
voeren hier een gradueel beleid van generieke naar specifieke webservices om in te spelen op de 
diverse noden van belendende applicaties. De eerste webservices bestaan al (Moduledatabank, 
Insisto A-doc). We voorzien een uitbreiding voor de periode maart-december 2015. 
 
We onderzoeken de bouw en terbeschikkingstelling van een trajectendatabank We richten een 
databank op die alle informatie aangaande het hulpverleningstraject van een minderjarige bevat. 
Deze databank wordt initieel verrijkt vanuit de applicaties van het Agentschap Jongerenwelzijn 
(gebruik makend van de hierboven genoemde webservices), maar kan op termijn ook 
intersectoraal gevoed worden. 
 
Project 2.4.5. BINC 
 
BINC; het registratiesysteem van de private voorzieningen erkend door Jongerenwelzijn, wordt 
verder opgevolgd en verfijnd. 
 
Project 3.2.1 Elektronische dossiers binnen kinderopvang en CKG’s 
 
Het nieuwe decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters, dat op 1 april 2014 in werking trad, 
voorzag een nieuw vergunnings- en subsidiesysteem.  
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De nieuwe administratieve procedure voor het aanvragen van en het beslissen over een 
vergunning is operationeel. De elektronische verwerking versnelt de informatieoverdracht, 
vermindert de foutenlast en verhoogt de efficiëntie van de verschillende procedures doorheen 
het traject. In functie van gegevensdeling en het ondersteunen van de samenwerking, krijgt ook 
Zorginspectie online toegang tot de voor hen relevante onderdelen van dit elektronisch dossier. 
Er is van tijd tot tijd overleg met de softwareontwikkelaars van de voorzieningen om de 
informatieoverdracht tussen Kind en Gezin en de voorzieningen zo veel als mogelijk elektronisch 
te laten verlopen door middel van elektronische formulieren of, waar mogelijk, rechtstreekse 
informatieoverdracht via webservices. 
 
Een evaluatie van het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters, samen met de 
belanghebbenden, wordt uitgevoerd. De wijze waarop de informatie in functie van het 
vergunnings- en erkenningsdossier elektronisch en rechtstreeks opgevraagd en gedeeld wordt en 
de verdere mogelijkheden voor ontwikkeling, maken deel uit van deze evaluatie. 
 
Project 3.2.2. Elektronische dossiers binnen Vertrouwenscentra Kindermishandeling en Meldpunt 

GMK 
 
Het elektronische dossiersysteem voor de vertrouwenscentra kindermishandeling werd 
aangekoppeld aan DOMINO, zodat de aanmeldingen van de gemandateerde voorzieningen 
volledig elektronisch kunnen doorstromen. Daarnaast werd een verbetertraject doorlopen 
waarbij de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van het systeem terug beter in lijn werden 
gebracht met de gewijzigde noden. Verder kregen beide dossiersystemen een grondige 
technische update van zowel backend als frontend. Voor beide systemen werden ook de 
mogelijkheden naar beleidsrapportering uitgebreid en gevoelig verbeterd. 
 
Project 3.2.4. (Automatische) rechten op basis van inkomen en gezinssamenstelling 
 
De cliëntbijdrage in de gezinszorg kan nu automatisch berekend worden, via het hergebruik van 
fiscale gegevens en gegevens uit het Rijksregister. Er werd tevens een informatiestroom opgezet 
om de rechten op een tenlasteneming in de zorgverzekering te laten doorstromen vanuit Vesta 
(een applicatie voor de gezinszorg). 
 
Een andere realisatie situeert zich op vlak van de kinderopvang. Om de administratieve lasten 
van de inkomensgerelateerde bijdrage in de kinderopvang te beperken, zorgen we voor een 
automatische koppeling met de inkomens- en gezinsgegevens. De belastbare inkomens van de 
ouders worden opgevraagd bij de FOD financiën, zodat ouders voor de berekening van hun 
ouderbijdrage voor kinderopvang niet langer kopies van hun aanslagbiljetten moeten binnen 
brengen. 
 
Het elektronisch aanvraagsysteem is al langer dan een jaar operationeel, we stellen vast dat 85 
tot 90 % van de aanvragen door ouders volledig automatisch afgewerkt kunnen worden. De 10 
tot 15 % resterende aanvragen omvatten gegevens waar een manuele tussenkomst noodzakelijk 
is. Hiervoor zijn er drie belangrijke oorzaken: de aanvrager kan geen toegang krijgen tot de 
gegevens omdat hij niet beschikt over e-ID, noodzakelijke apparatuur of e-mail, de aanvrager 
betwist de gegevens die door de automatische services aangeleverd worden of de aanvrager wil 
de aangeleverde gegevens nuanceren (vb. inkomensdaling sinds het laatste aanslagbiljet). Waar 
complexere manuele bewerkingen noodzakelijk zijn, moet de dienstverlening telefonisch verlopen 
en kunnen wachtrijen ontstaan. 
 
Project 5.1.1: sensibilisering van de zorggebruikers over de geïnformeerde toestemming voor het 
gedeeld zorgdossier 
 
De zorggebruiker staat in de welzijns- en de gezondheidssector centraal. Ook bij de 
gegevensdeling staat dit principe voorop. De instemming van de cliënt is immers een cruciaal 
element in de uitbouw van het decreet gegevensdeling. De gegevensdeling gebeurt aan de hand 
van een elektronisch dossier, enkel na geïnformeerde toestemming, alleen met de zorgverleners 
waarmee een zorgrelatie bestaat en steeds met inzagerecht voor de betrokken cliënt. Er wordt 
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ook zorgvuldig afgewogen om slechts de meest noodzakelijke gegevens te registreren. Die 
betrokkenheid van de cliënt impliceert autonomie, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid voor de 
regie over zijn zorgtraject. We werken actief mee aan een sensibiliseringscampagne voor de 
zorggebruikers over de geïnformeerde toestemming. Zo lieten we folders bezorgen bij alle 
huisartsen en apothekers over de geïnformeerde toestemming. Andere overheden sensibiliseren 
op dezelfde wijze via andere kanalen (ziekenhuizen, ...). 
 
Project 5.1.3. CoBRHA+ 
 
We blijven ook inzetten op onderzoek naar de mogelijkheden om beter gecodeerd, uniform en 
uitwisselbaar zorggegevens te registeren. We zullen de zorgactoren ondersteunen bij het 
uitwerken van een veiligheidsbeleid en we bevorderen het uitwerken van semantische en 
technische standaarden. We willen ook schaalvoordelen realiseren bij het bouwen van 
cliëntdossiers, authentieke bronnen met herbruikbare basisdata onderhouden en de 
basisbouwstenen van het netwerk voor de gegevensdeling in de zorg financieren. 
 
Project 5.1.4. Oprichting agentschap voor de gegevensdeling in de zorg 
 
Het decreet over de organisatie van een netwerk voor de gegevensdeling in de zorg zal de 
komende regeerperiode stapsgewijs uitwerking krijgen. We starten met de oprichting van het 
agentschap voor de gegevensdeling in de zorg. Dat agentschap zal bestuurd worden door de 
zorgactoren en zal, tot op het operationele niveau, concrete afspraken maken over de 
gegevensdeling. Dit agentschap heeft ook de taak om de samenwerking met de vele actoren op 
het terrein van de informatisering in de zorgsector te organiseren en te versterken. 
 
Project 5.1.5. Maximale aansluiting bij het eHealth-platform 
 
Het (tot nog toe federale) eHealth-platform faciliteert sinds jaren de gegevensdeling in de zorg 
door het aanbieden van de daarvoor vereiste basisdiensten. We zullen deze diensten maximaal 
gebruiken. Vlaanderen zal ook actief blijven meewerken aan het actieplan e-Gezondheid 2013-
2018, dat op 29 april 2013 werd goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid en momenteel geactualiseerd wordt. Dat actieplan bevat de gedeelde roadmap 
van de federale staat en de deelstaten om de gezondheidszorg verder te informatiseren. Concreet 
zal deze samenwerking vastgelegd worden in een “Samenwerkingsakkoord tussen de federale 
regering en de deelstaten m.b.t. het beheer en het gebruik van eHealth en de kennis- en 
informatieoverdracht”. 
 
Project 5.1.6. Verdere uitbouw van Vitalink 
 
Daarnaast wordt Vitalink (de Vlaamse digitale kluis voor zorggegevens die niet vanop decentrale 
systemen gedeeld kunnen worden) door de actoren in de zorg en de zorggebruikers verder 
uitgebouwd. Ook daarbij zal maximaal gebruik gemaakt worden van de basisdiensten van 
eHealth (gebruikers- en toegangsbeheer, controle op informed consent, controle op zorgrelatie…). 
Er zullen nieuwe projecten voorgesteld en uitgewerkt worden door de sector (en gestimuleerd 
worden door innovatieprojecten bij industriële partners) zodat bijkomende actoren uit de eerste 
lijn informatie zullen kunnen delen via Vitalink. Deze uitbouw van Vitalink gebeurt in nauw 
overleg en samenspraak met de betrokken partners.  
 
Project 5.1.7. Geintegreerd elektronisch dossier in Vitalink 
 
Kind en Gezin gebruikt voor haar preventieve zorgverlening een volledig elektronisch kinddossier. 
Dat kan dankzij internetverbindingen en 3-G mogelijkheden zo veel mogelijk “in real time” 
bijgehouden en gedeeld worden. Testresultaten van toestellen voor preventieve screening 
(oogscreening, gehoorscreening) zijn met het systeem gesynchroniseerd. Vanaf februari 2015 is de 
volledige medische dossiervorming (preventieve gezondheidsgegevens, groeicurven, 
vaccinatiegegevens) mogelijk in het “Geïntegreerd Elektronisch Dossier” (GED) van Kind en Gezin. 
Vanaf 1 januari 2016 is het gebruik van het GED verplicht. 
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Voor de gegevensdeling van de informatie in het GED met andere zorgactoren haakt Kind en 
Gezin in op Vitalink. De haalbaarheidsstudie is gestart in 2014 in overleg met de diverse 
betrokken actoren. Een aankoppeling van GED met VITALINK is voorzien in 2015 en 2016. 
 
Tegelijk onderzoekt Kind en Gezin de aankoppeling met e-Birth. In een aantal regio’s, waar e-
Birth ook al behoorlijk geïmplementeerd is, start rond de zomer een proeffase om een aantal 
gegevens vanuit e-Birth rechtstreeks te integreren in het Geïntegreerd Elektronisch Dossier. 


