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Aansprakelijkheid van de arts (Burgerlijke- en/of strafrechtelijke-)

De Nationale Raad heeft een vraag onderzocht aangaande het doorsturen van een
beknopt medisch dossier samen met de medicatiefiche en overzicht van de
vaccinatiestatus van een patiënt ten behoeve van het platform Vitalink.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 25 april 2015 heeft de Nationale Raad uw brief van 22 mei 2014
onderzocht aangaande het doorsturen van een beknopt medisch dossier samen met
de medicatiefiche en overzicht van de vaccinatiestatus van een patiënt ten behoeve
van het platform Vitalink.
U stelt de aansprakelijkheid van de arts in vraag indien de patiënt bepaalde gegevens
zou achterhouden of onjuiste informatie zou aanreiken.
Vitalink(1) is het digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van
gezondheidsgegevens. Vitalink ontsluit zorg- en welzijnsgegevens die van vitaal belang
kunnen zijn. Het platform moet voldoen aan de hoogste eisen inzake veiligheid en
privacy:
• gegevens worden pas gedeeld als de patiënt daarvoor zijn toestemming geeft (opt-in
of opting-in principe);
• Vitalink controleert of er een zorgrelatie bestaat tussen de patiënt en de
zorgverlener. Dat garandeert dat alleen die zorgverleners waar de patiënt een
therapeutische band mee heeft, toegang krijgen tot zijn gegevens;
• Vitalink hanteert een unieke, speciaal ontworpen dubbele versleuteling om de
informatie extra te beveiligen;
• alle acties worden steeds gelogd.
Actueel is de gegevensdeling beperkt tot het beschikbaar stellen van volgende
gegevens:
- de basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, enz. van de patiënt;
- de contactgegevens van een contactpersoon in geval van nood;
- informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren
enz.);
- een overzicht
- een overzicht
- een overzicht
- een overzicht
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van
van
van

de medische voorgeschiedenis;
actuele problemen;
de medicatie;
de vaccinaties.

Deze gegevens bestaan grotendeels uit objectieve en verifieerbare data die
geëxtraheerd worden uit het patiëntendossier, waarvoor de arts voor het zorgvuldig
bijhouden verantwoordelijk is. Wat de subjectieve gegevens betreft, die door de
patiënt worden aangereikt, gaat de arts er van uit dat deze correct zijn omwille van het
vertrouwen dat noodzakelijk is voor een goede arts-patiëntrelatie en de
medewerkingsplicht van de patiënt overeenkomstig het artikel 4 van de wet van 22
augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Bijgevolg kan een arts niet
verantwoordelijk gesteld worden ingeval de patiënt de arts foutieve informatie zou
aanreiken of informatie moedwillig zou verzwijgen.
De Nationale Raad onderstreept het belang van het hoger besproken platform voor de
continuïteit van de zorg. De arts speelt een belangrijke rol in het verkrijgen van de
toestemming van de patiënt om deel te nemen aan het Vitalink platform. Daarnaast
dient de arts te zorgen dat het patiëntendossier zorgvuldig wordt bijgehouden, omdat
het de bron is van de gegevens die doorgegeven worden.
1.http://www.vitalink.be/Vitalink/Zorgverleners/Gegevens-op-Vitalink/

