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Verklaring van akkoord
Geachte patiënt,
We heten u van harte welkom in het Imeldaziekenhuis en danken u voor het vertrouwen dat u in ons ziekenhuis
stelt. We zullen u met de beste zorg omringen, zij het voor een raadpleging of een opname.
Aan deze raadpleging of opname werden er, onder impuls van de overheid, voorwaarden verbonden ivm facturatie
en regels betreffende persoonlijke gegevens.
Graag vragen we daarom even uw aandacht om de onderstaande tekst door te nemen.
Dank voor uw tijd.
1. Toestemming voor inzage van medische gegevens door betrokken zorgverstrekkers1
Ik ga akkoord met de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners
in het kader van de zorg voor mijn gezondheid.
Om deze elektronische uitwisseling mogelijk te maken ga ik er eveneens mee akkoord dat er in
een verwijzingsrepertorium wordt opgenomen op welke plaatsen informatie over mijn
gezondheid beschikbaar is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.
Ik heb kennis genomen van het feit dat deze elektronische uitwisseling op een beveiligde manier
gebeurt met respect voor de confidentialiteit en mijn rechten als patiënt en dat mij volgende
garanties worden geboden:
▬ de elektronische uitwisseling kan slechts gebeuren na goedkeuring van het Sectoraal Comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
▬ alleen zorgverleners met wie ik daadwerkelijk een zorgrelatie heb, hebben toegang tot mijn
gezondheidsgegevens
▬ een zorgverlener heeft slechts toegang tot de gezondheidsgegevens die voor hem relevant zijn in het
kader van de zorg voor mijn gezondheid (overeenkomstig de machtiging van het Sectoraal Comité van
de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid)
▬ ik heb de mogelijkheid om aan mijn zorgverlener te vragen om bepaalde gezondheidsgegevens niet uit
te wisselen
▬ ik heb de mogelijkheid om specifieke zorgverleners bij naam uit te sluiten om elektronisch toegang te
hebben tot mijn gezondheidsgegevens
▬ ik kan vragen dat wordt geverifieerd welke zorgverlener toegang heeft gehad tot mijn
gezondheidsgegevens
▬ ik kan mijn toestemming op ieder ogenblik intrekken
Ik heb tot slot kennis genomen van het feit dat ik via de website van het eHealth-platform of via
mijn huisarts, apotheker, ziekenfonds of ziekenhuis bijkomende informatie kan verkrijgen zowel
over deze garanties als over de elektronische uitwisselingen in kwestie.
2. Factuurvoorwaarden
In Imeldaziekenhuis is er centrale inning van de honoraria door de artsen.
Komt u op raadpleging of wordt u opgenomen in het Imeldaziekenhuis dan ontvangt u één factuur vanwege
Imeldaziekenhuis en artsen (met een luik A voor het ziekenhuisgedeelte en een luik B voor het
artsengedeelte). Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar.
Betaling kan enkel gebeuren via overschrijving op de rekening van het Imeldaziekenhuis BE10 7332 0620
0004 steeds met vermelding van de gestructureerde mededeling (OGM-structuur) die u terugvindt op de
factuur.
Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een
verwijlintrest gelijk aan 7% per jaar verschuldigd zijn, evenals een administratieve kostenvergoeding (interne
en externe debiteurenadministratie) gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00EUR.
https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent
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In geval van betwisting betreffende de facturen en/of de invordering ervan,
a. is de rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen steeds bevoegd indien de waarde van de betwisting
tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg behoort (op 01.09.2014 geldt dit vanaf
2.500,00 EUR).
b. zijn onder voormelde grens de Vredegerechten van Mechelen, Lier en Heist-op-den-Berg bevoegd
behoudens:
o voor patiënten woonachtig in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen: bevoegdheid van de
Vrederechter van het 4e Kanton te Antwerpen.
o voor patiënten woonachtig in het rechtsgebied van het kanton Haacht: bevoegdheid van de
Vrederechter van Haacht.
3. Weefselonderzoek
3.1. Bloed en ander weefsel dat overblijft na een onderzoek of ingreep kan worden aangewend voor
wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbeterende projecten, steeds afhankelijk van goedkeuring
door de Medische Ethische Commissie.
3.2. Behandeling van deze stalen gebeurt steeds strikt anoniem.
4. Geen centrale verantwoordelijkheid van het ziekenhuis:
De artsen en sommige andere zorgverleners zijn als zelfstandige zorgverstrekkers in het ziekenhuis
werkzaam.
Vorderingen die betrekking hebben op het handelen van voormelde zorgverlener dienen derhalve tegen hen te
worden gesteld.
Overige categorieën van zorgverleners werken op basis van een samenwerkingscontract met Imelda vzw o.a.
bandagisten, kapper/pedicure, vertegenwoordigers voor godsdienstige bijstand (behalve katholieke
godsdienst) en lekenraadgevers.
Vorderingen die betrekking hebben op het handelen van voormelde zorgverleners dienen derhalve tegen hen
te worden gesteld
Opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn te Bonheiden, op datum van …………………………………
Ondergetekende verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van voormelde voorwaarden en
akkoord te gaan met het volgende :
Ja
toestemming voor inzage medische gegevens door betrokken zorgverstrekkers

weefselonderzoek
(Gelieve aan te kruisen wat past aub).
Naam van ouder/ vertegenwoordiger/begeleider

Handtekening patiënt

Handtekening ouder/vertegenwoordiger/begeleider

Versie dd. 07.09.2015

Neen

