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Op een aantoonbare wijze en door innovatie het 
aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en 
verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie 
stimuleren.
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Macro-economische meerwaarde
Vlaamse Social Profit

8 % BBP
jaarlijks 8.000 nieuwe banen 
11 miljard euro koopkracht bij 
andere bedrijven

Innovatie zal 
investeringsopportuniteiten 
nog doen toenemen 

Realiseert helft activiteit zonder 
overheidssteun!
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Levenslang geïntegreerde zorg

Preventie Zorg Chronische zorg

Hyperconnectivit / Wearables / Electronic Health Records / ICT backbone / Cloud

Diagnose

Ziekenhuis

Zorg



Gegevensdeling: 
Context en mogelijkheden 
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Uitrol van Vitalink
Publiek / Private samenwerking

Missie Doel

Creëren van 
kennis over 

interoperabiliteit
Schaalgrootte

Uitbreiding gebruik van Vitalink
Stimulatie integratie in end-user 
software
Creëren van nieuwe data sharing
Use case gedreven interoperabiliteit 
testen
Validatie in eHealth infrastructuur
Plug-in events en chain testing voor 
stakeholders
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eWZC-project

Woonzorgcentra bewust maken van de nood aan
informatisering.
Pilootprojecten om IT-functionaliteiten voor 
gegevensdeling en procesbeheersing uit te testen. 

Daarna uitrol in de hele sector.
Randvoorwaarden omschrijven om het proces van 
informatisering van de WZC succesvol verder te zetten.
Uitwerken actieplan 2016-2018.
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Concrete projecten 

Vitalink
Kinddossier
eYouth
Mijn VAPH
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Uitdagingen voor de toekomst

Gebruiksvriendelijke software
Laagdrempelig maar voldoende veilig
Aansluiten bij de leefwereld van elke doelgroep
Gebruik van mobiele toepassingen
Flexibel inspelen op technologische veranderingen 



Stemgerechtigde leden 
Voorzieningen, zorggebruikers, zorgverleners en hulpverleners, 
vertegenwoordigers van de artsen
Sociale partners 
Ziekenfondsen en zorgkassen
Onafhankelijke bestuurders 

Raadgevende leden
eHealth-platform
Vlaamse Dienstenintegrator
Gedelegeerd bestuurder

Regeringsafgevaardigden 

Agentschap Gegevensdeling Raad 
van bestuur



Belang van deze studiedag 
“ gegevens delen met en in de zorg “ belangrijk

Gegevensdeling in Europese context 

Toekomstige uitdagingen gecoördineerd aanpakken   

Vlaams Agentschap voor de 
Samenwerking rond Gegevensdeling 
tussen de Actoren in de Zorg
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Vlaams, federaal, Europees raamwerk

Beroepsgeheim
Verwerking gezondheidsgegevens
Inzage gezondheidsgegevens
Recht op informatie
Recht op inzage

AVG  =  verderzetting WVP

Nieuwe rechten en plichten
Niet onoverkomelijk in de praktijk
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Wat nemen we mee ? 

Wat moeten zorgverleners/zorginstellingen doen om zich
in orde te stellen ? 

Geen “one-size-fits-all” verhaal
Knelpunten die om verduidelijking vragen 

Samenloop met de Wet Patiënten-rechten
Inzake gezondheidsgegevens 
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Veiligheidsmaatregelen 

Pleidooi om rekening te houden met de context
Beveiligingsniveau dat afgestemd is op het risico

Kosten-batenanalyse met pleidooi voor gezond verstand
Hoeft niet altijd complex en duur te zijn
Met de juiste reflexen kan ook al veel worden bereikt

Verplichting tot aanstelling data protection officer
Ideaal: werken met een multidisciplinair team in een data protection office
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Inspectiediensten 

Wat met Zorginspectie en andere inspectiediensten ? 

Controle op naleving regelgeving
Cruciaal om te weten of inspectiediensten vallen onder AVG
dan wel onder Richtlijn Politie en Justitie

Toepasselijke regelgeving nodig 
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Regelluwte en administratieve 
vereenvoudiging: 
ook voor gegevensdeling

Verminderen en vereenvoudigen van administratieve 
verplichtingen t.a.v. de overheid. 
Minder overheidssturing en meer autonomie en vertrouwen
in de partners.
Ruimte voor innovatieve kracht van burgers, voorzieningen,
initiatiefnemers.
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Internationaliseringsstrategie

Life Sciences als speerpunt 
Uitwerken van lange-termijn-strategie
Intense cross border samenwerkingen en interesses om samen te 

werken rond gegevensdeling 
Nederland 
Duitsland
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Op zoek naar internationale markten  

Flanders’ Care in nauwe samenwerking met
- Flanders Investment &Trade (FIT)
- Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Een ervaren en goed gekend netwerk in het buitenland 
Gepaste ondersteuning voor ondernemingen
Universele uitdagingen bieden mogelijkheden voor duurzame 
export in zorgeconomie wereldwijd
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Op zoek naar internationale partners

Vlaanderen internationaal gerenommeerd voor:

Zorgsector met topkwaliteit
Gemotiveerde en goed opgeleide zorgverleners
Tools die innovatie stimuleren en versnellen 
Wereldtop van strategische onderzoekscentra
Proeftuinen met internationale uitstraling 



19/05/2017 │23

Innovatieve overheidsopdrachten 

Traditionele rol van de overheid:
Subsidies en infrastructuur

Internationale trend bij alle overheden:
Sterkere rol opnemen bij innovatie

Aankopen van innovatieve producten en diensten
Pre-commercieel aankopen van onderzoek en ontwikkeling

Overheid en ondernemingen delen
Risico’s = kosten
Resultaten = intellectuele eigendom en gebruiksrechten 

European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP)
http//: eafip.eu
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Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten

Doelgroep: publieke sector in Vlaanderen
Scope: 

Ontwikkelen van innovatieve oplossingen (aankoop van O&O-diensten) 
Testen en valideren innovatieve oplossingen die overheid wenst aan te kopen

Aanbod van het programma:  
Begeleiding bij voorbereiding en uitvoering door het team
Co-financiering van marktconsultaties en inhuren externe experts
Co-financiering van O&O-diensten en van valideringsactiviteiten

Kost voor overheid wordt 50/50 verdeeld tussen PIO en aankopende dienst
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Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten
Oproep voor projectvoorstellen

Uiterste indiendatum: 15 juni 2017 
tweede oproep in het najaar 2017

5 miljoen euro  voor 2017
Aanvraagsjabloon en toelichting beschikbaar op 

www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
Met vragen kan je terecht op pio@ewi.vlaanderen.be

EERSTE STAP : 
voor welk klein of groot probleem, voor welke uitdaging wil je een innovatieve 
oplossing ? 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
mailto:pio@ewi.vlaanderen.be

