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Auteur Thomas Van Langendonck  

 

1 INLEIDING 

De gegevens van een patiënt mogen via Vitalink enkel gedeeld worden met uw collega’s als hij 
er zijn uitdrukkelijke toestemming voor gegeven heeft (via de zogenaamde geïnformeerde 
toestemming) én als hij een therapeutische relatie met u heeft. De therapeutische relatie wordt 
door Vitalink gecontroleerd bij elke interactie met het platform. 

Therapeutische relaties worden geregistreerd (en geschrapt) via een basisdienst van het 
federale eHealth-platform. Zowel de patiënt als de zorgverlener kunnen dit doen. Als 
zorgverlener kunt u ook de therapeutische relatie tussen uw patiënt en andere zorgverleners 
beheren. 

Met wie kunnen therapeutische relaties gelegd worden? 
Voorlopig kunnen enkel therapeutische relaties gelegd worden tussen patiënten en drie 
beroepsgroepen: 

 Artsen 

 Apothekers 

 Verpleegkundigen 

Het beheer van de therapeutische relatie door de patiënt gebeurt steeds via de website van het 
eHealth-platform. Zorgverleners kunnen hun therapeutische relaties via dezelfde website 
beheren. Maar sommige softwarebedrijven bieden de mogelijkheid aan om therapeutische 
relaties ook aan te maken rechtstreeks vanuit hun pakket. 

Wij bespreken hier hoe u de therapeutische relaties kunt aanmaken vanop de site van het 
eHealth-platform. Therapeutische relaties verbreken gebeurt op een gelijkaardige manier maar 
wordt niet besproken in dit document. 

2 HOE WERKT HET? 

2.1 Een therapeutische relatie aanleggen tussen uzelf en uw patiënt 

1. Surf naar https://www.ehealth.fgov.be/ en kies uw taal 
2. Klik op de link “Burgers” 
3. Klik, in het venstertje “On-line diensten”, op “Toegang tot eHealthConsent” 
4. Selecteer uw taal 
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5. Steek uw identiteitskaart in uw ID-lezer en klik op “Identificatie via elektronische 
identiteitskaart” 

6. Er opent een pop-up scherm met de vraag om een certificaat te kiezen. Dit scherm verschilt 
van browser tot browser. Kies uw certificaat en klik op OK 

7. Er verschijnt een pop-up met de vraag om uw pin-code in te geven. Geef uw code in en druk 
op OK 

8. Onder “Identificatie als burger buiten een organisatie” kiest u uw beroep (“geneesheer”, 
“apothekers” of “verpleger”) 

9. U hebt de keuze uit twee modi: basismodus en geavanceerde modus. Via de geavanceerde 
modus kunt u therapeutische relaties beheren tussen uw patiënt en andere zorgverleners. 
Om een therapeutische relatie aan te gaan tussen uw patiënt en uzelf volstaat de 
basismodus. 

10. In het scherm “Patiënt selecteren” identificeert u uw patiënt. Dit kan door: 
a. zijn elektronische identiteitskaart in te lezen (door de optie “Selecteer een patiënt via 

eID” te kiezen en vervolgens op “eID-kaart lezen” te drukken. Daarna drukt u op 
”Patiënt selecteren”) 

b. het insz-nummer én het nummer van de identiteitskaart van de patiënt in te geven 
(door de optie “Selecteer een patiënt via eID” te kiezen, beide nummers in te geven en 
vervolgens op “Patiënt selecteren” te drukken) 

c.  het insz-nummer én het nummer van de SIS-kaart in te geven (door de optie 
“Selecteer een patiënt via INSZ en SIS-kaart” te kiezen, beide nummers in te geven en 
vervolgens op “Patiënt selecteren” te drukken) 

11. Klik op de tab “Therapeutische relaties” 
12. Klik op “Aangeven” 
13. Klik op “Valideren” 
 

2.2 De therapeutische relaties beheren tussen uw patiënt en andere zorgverleners 

U kunt als zorgverlener ook de therapeutische relaties beheren tussen uw patiënt en zijn andere 
zorgverleners. Dit doet u door te kiezen voor de geavanceerde modus. U kunt deze optie enkel 
uitvoeren in de aanwezigheid van uw patiënt. Hij moet zijn elektronische identiteitskaart laten 
inlezen en zijn pincode ingeven. 

U kunt enkel kiezen voor de geavanceerde modus als u reeds een therapeutische relatie heeft 
met uw patiënt! 

Artsen kunnen de therapeutische relaties beheren van hun patiënt met andere artsen, 
apothekers en verpleegkundigen. 

Apothekers kunnen de therapeutische relaties beheren tussen hun patiënt en andere 
apothekers. 

Verpleegkundigen kunnen de therapeutische relaties beheren tussen hun patiënt en andere 
verpleegkundigen. 

 
1. Volg stap 1 tot 8 hierboven. 
2. Selecteer “Geavanceerde modus” 
3. Steek de eID van de patiënt in de kaartlezer en druk op “eID-kaart lezen” 
4. U krijgt de volgende pop-up: 
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Druk op Ja 

5. U krijgt de volgende pop-up: 

 
Druk op Ja 

6. U krijgt de volgende pop-up: 

 
 
Laat uw patiënt zijn code intikken. Druk vervolgens op OK. 

7. Klik op “Patiënt selecteren”. 
8. Klik op “Therapeutische relaties” 
9. Klik op “Aangeven” 
10. Klik op “Een zorgverlener opzoeken” 
11. Zoek een zorgverleners via zijn naam of via zijn riziv-nummer 
12. Selecteer de juiste persoon uit de lijst en druk op “Selecteren” 
13. Klik op “Valideren” 
14. U krijgt de volgende pop-up: 

 
Druk op OK 



 

  

NOTA De geïnformeerde toestemming: wat moet ik weten als zorgverlener?  

Datum 10-12-2012  

Auteur Thomas Van Langendonck  

 

1 INLEIDING 

U mag de gegevens van een patiënt enkel via Vitalink delen met uw collega’s als hij, of zijn 
vertegenwoordiger, er zijn uitdrukkelijke toestemming voor gegeven heeft. Bovendien moet u 
de patiënt voldoende informeren vóór hij zijn toestemming geeft. Dat is zo bepaald in de 
machtiging die Vitalink bij de Privacycommissie bekomen heeft. Daarom spreken we ook over 
“geïnformeerde toestemming”. De patiënt heeft overigens ook het recht om zijn toestemming 
te allen tijde terug in te trekken. 

De patiënt kan tijdens het pilootproject ook nog een tweede toestemming geven, namelijk om 
deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek van de pilootprojecten in samenwerking 
met verschillende universiteiten. Dit is zo bepaald door de ethische commissies van de 
betrokken universiteiten. Beide toestemmingen worden apart gegeven, op twee verschillende 
formulieren.  

De patiënt kan in principe kiezen om enkel zijn toestemming te geven om zijn gegevens te 
delen, zonder deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek. Dit is echter niet wenselijk 
omdat het de waarde van het onderzoek in gevaar brengt. Omgekeerd, wel deelnemen aan het 
onderzoek maar niet aan Vitalink, is geen optie. 

2 INFORMEREN VAN DE PATIËNT 

2.1 Toestemming delen van medicatieschema 

Voordat de patiënt zijn toestemming geeft, moet u hem voldoende informeren over Vitalink en 
over zijn rechten. In de machtiging van de privacycommissie staat het zo omschreven: 

Elke zorggebruiker moet een degelijk, begrijpbaar inzicht krijgen omtrent 
wie wanneer welke gezondheids- en welzijnsinformatie kan uitwisselen 
met wie en voor welke doeleinden. Bij de informering van de 
zorggebruiker dient de zorgvoorziening rekening te houden met de 
leeftijd, opleiding, psychische draagkracht, … van de zorggebruiker. In de 
communicatie dienen technische termen zo veel mogelijk vermeden te 
worden en op eenvoudig manier uitgelegd te worden. De zorggebruiker 
heeft daarbij steeds het recht vrij te beslissen of hij gegevensuitwisseling 
via het Vitalink-platform al dan niet toestaat. 
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Voor het informeren van de patiënt kunt u de folder “Deel uw medicatieschema voor een 
betere zorg” gebruiken. Vraag de folder aan bij uw projectleider. 

2.2 Toestemming deelname wetenschappelijk onderzoek 

Zie de informatiebrochure en het toestemmingsformulier achteraan in dit document 

3 HOE WERKT HET? 

Tijdens het pilootproject geeft de patiënt (of zijn tegenwoordiger), eenmalig, zijn toestemming 
via het formulier “Geïnformeerde toestemming voor de elektronische uitwisseling van 
gezondheidsgegevens”. Hij moet die toestemming geven voordat u zijn medicatieschema 
aanmaakt. Hou dit formulier zorgvuldig bij. Bestaat er al een medicatieschema op naam van de 
patiënt in Vitalink, dan heeft hij  zijn geïnformeerde toestemming al gegeven bij een andere 
zorgverlener en hoeft u verder niets te doen.  

Vermits enkel huisartsen en apothekers een medicatieschema kunnen maken kan de patiënt 
ook enkel bij hen terecht om zijn geïnformeerde toestemming te registreren. 

Na de pilootprojecten, als Vitalink in heel Vlaanderen beschikbaar zal gesteld worden, zal de 
patiënt zelf, of zijn zorgverlener, zijn geïnformeerde toestemming kunnen registreren via de 
website van het eHealth-platform. Dit zal op een gelijkaardige manier gebeuren als de 
registratie van de therapeutische relatie zoals u dat nu al doet. De functie voor de registratie 
van de geïnformeerde toestemming is overigens nu al aanwezig op de website van het 
eHealth—platform maar wordt nog niet gebruikt door Vitalink omdat de controle van die 
toestemming door Vitalink tijdens het pilootproject nog niet gebeurt. 

3.1 Het formulier “Geïnformeerde toestemming voor de elektronische uitwisseling 
van gezondheidsgegevens” 

De patiënt geeft zijn toestemming via het formulier “Geïnformeerde toestemming voor de 
elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens”. Deze toestemming is in principe dus 
ruimer dan enkel voor Vitalink, maar geldt bijvoorbeeld ook voor de uitwisseling via de 
ziekenhuizen.  

Als de toestemming enkel op papier wordt geregistreerd is zij in praktijk echter enkel van 
toepassing op Vitalink. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
(onderdeel van de Privacycommissie), die de machtiging aan Vitalink heeft gegeven om 
gezondheidsgegevens te mogen uitwisselen, dringt er daarom op aan dat de zorgverleners de 
toestemming van hun patiënten ook elektronisch registreren via de website van het eHealth-
platform.  

In de verklaring staan er een aantal zaken die niet van toepassing zijn op Vitalink: 

 De patiënt geeft eveneens zijn toestemming om opgenomen te worden in een 
verwijzingsrepertorium. Dit is een verwijzing naar de hubs en niet van toepassing op 
Vitalink. 

 “Ik heb de mogelijkheid om specifieke zorgverleners bij naam uit te sluiten om 
elektronisch toegang te hebben tot mijn gezondheidsgegevens”. Het uitsluiten van 
specifieke zorgverleners is binnen Vitalink niet mogelijk tijdens het pilootproject. Dit zal 
wel mogelijk zijn tijdens de uitrol. 
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4 DE TOESTEMMING INTREKKEN EN HET MEDICATIESCHEMA VERWIJDEREN 

4.1 De toestemming intrekken 

De patiënt heeft steeds het recht om zijn toestemming tot deelname aan Vitalink in te trekken. 
Hij vult daarvoor het formulier “Intrekking van de geïnformeerde toestemming voor de 
elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens” in en bezorgt het bij voorkeur aan 
dezelfde zorgverlener (huisarts of apotheker) aan wie hij ook zijn toestemming gaf. 

4.2 Een medicatieschema verwijderen 

Zolang het medicatieschema van een patiënt op Vitalink staat, kunnen alle zorgverleners die 
een therapeutische relatie hebben met die patiënt zijn gegevens raadplegen. Daarom moeten 
de patiëntgegevens ook effectief verwijderd worden uit Vitalink. 

U vult daarvoor het formulier (brief) “Aanvraag tot het verwijderen van patiëntengegevens uit 
Vitalink” in en stuurt het op naar het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Vervolgens 
worden de gegevens van de patiënt in Vitalink gewist. 

De procedure voor de verwijdering van de gegevens houdt rekening met de privacy van de 
patiënt: er worden geen persoonlijke gegevens vermeld of doorgegeven. Enkel het 
rijksregisternummer van de patiënt wordt gecommuniceerd.  

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verbindt zich ertoe de gegevens van de patiënt, na 
het ontvangen van de aanvraag, zo snel als mogelijk te laten verwijderen. De verwijdering kan 
worden gecontroleerd door de aanwezigheid van een medicatieschema op Vitalink te 
controleren.  



 

  

Intrekking van de geïnformeerde toestemming voor de 
elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens 
 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier trekt u uw toestemming in om uw gezondheidsgegevens elektronisch te delen 
tussen uw behandelende zorgverleners. Deze intrekking geldt enkel voor het delen van 
gezondheidsgegevens in het kader van het Vitalink pilootproject. 

Wie vult dit formulier in? 
De patiënt die niet langer wenst deel te nemen aan het Vitalink-pilootproject vult dit formulier 
in.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Bezorg dit formulier ondertekend aan uw huisarts of apotheker, bij voorkeur de zorgverlener 
die ook uw geïnformeerde toestemming bewaart.  

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Na ondertekening van dit formulier zal uw zorgverlener via een gestandaardiseerde procedure 
melden dat uw gegevens moeten verwijderd worden. Vervolgens worden uw gegevens effectief 
verwijderd uit Vitalink. Dit gebeurt met het nodige respect voor uw privacy. Enkel uw 
inschrijvingsnummer sociale zekerheid (nummer rijksregister) wordt doorgegeven aan de 
beheerders van Vitalink. 

 

 

1 GEGEVENS VAN DE PATIËNT 

Vul hieronder de persoonlijke gegevens van de patiënt in.  

voor- en achternaam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

 
rijksregisternummer                           
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2 GEGEVENS VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE PATIËNT (ENKEL IN TE VULLEN 
INDIEN VAN TOEPASSING) 

Vul hieronder de persoonlijke gegevens van de vertegenwoordiger van de patiënt in, indien 
van toepassing.  

voor- en achternaam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

 
rijksregisternummer                           

3 GEGEVENS VAN DE ZORGVERLENER DIE DE INTREKKING VAN DE TOESTEMMING 
BEHEERT 

Vraag uw huisarts of apotheker om zijn gegevens in te vullen. Hij zal aan Vitalink vragen om 
uw gegevens te verwijderen. 

voor- en achternaam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

 
RIZIV-nummer                           

 

4 VERKLARING 

Ik verklaar mijn toestemming voor het delen van mijn medicatieschema via Vitalink, zoals 
gegeven in het formulier “Geïnformeerde toestemming voor de elektronische uitwisseling van 
gezondheidsgegevens”, in te trekken.  

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

Opgemaakt in twee exemplaren te………………,  

datum  dag     maand     jaar          

 
handtekening 

  

      

voor- en achternaam        

 



 

 

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid 
Vitalink 
Team ELTZ 
Koning Albert II-laan 35 bus 33,  
B-1030 Brussel 

 

Plaats en datum  Tel. xx xxx xx xx Naam@e-mail. 
 

Aanvraag tot het verwijderen van patiëntengegevens uit Vitalink 
 
Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 

Eén van mijn patiënten geeft niet langer de toelating om zijn gegevens te delen via Vitalink. Ik heb mijn 
patiënt geïnformeerd over de draagwijdte van zijn beslissing. Hij heeft het formulier “Verklaring van 
intrekking van de geïnformeerde toestemming voor deelname aan het Vitalink-pilootproject” 
ondertekend en aan mij bezorgd. Ik bewaar dit formulier zorgvuldig. 

Gelieve de gegevens van mijn patiënt uit Vitalink te verwijderen. 

Hieronder vindt u het insz-nummer van mijn patiënt: 

 

                          

  

Hoogachtend, 

 

       (voor- en achternaam) 

       (postnummer en gemeente) 

 
RIZIV-nummer                           

datum  dag     maand     jaar          

 
handtekening       

 

 



 
 

INFORMATIEBROCHURE 
PROJECT MEDICATIESCHEMA EERSTELIJNSZORG REGIO TURNHOUT 

 
 
Contactpersoon :  raadpleeg uw huisarts of onderzoeker voor bijkomende vragen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

STEMPEL HUISARTS 
Onderzoekers:  Remco Van Hijningen  
  rvhijningen@gmail.com of 0484/12 77 84 
   
  Tom Lambrechts 
  tomlambrechts@gmail.com of 0472/34 81 40  
 
 
 
 
 
 
Mijnheer, Mevrouw, 
 
U werd gevraagd vrijwillig deel te nemen aan  een proefproject , met een “online” 
medicatieschema. Dit is een onderdeel van VITALINK , een initiatief dat uitgaat van de Vlaamse 
overheid. Die wil uittesten of het mogelijk en wenselijk is medische gegevens van patiënten via 
Internet ter beschikking te stellen, zodat artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten die 
kunnen inkijken wanneer dat nodig is voor de goede zorg  voor die patiënten. 
Vooraleer u toestemt om deel te nemen aan deze studie, is het belangrijk dat u deze 
informatiebrochure zorgvuldig doorneemt. 
 
WAAROM WORDT DEZE STUDIE UITGEVOERD?  
Uit de praktijk en verschillende studies blijkt dat vele patiënten hun onderhoudsmedicatie niet of 

niet correct innemen. Hiervoor zijn meerdere redenen. Gebrek aan motivatie, gebrek aan informatie,   

foutieve of dubbelzinnige informatie zijn hiervan enkele mogelijkheden.   

Hier willen we met het Vitalinkproject iets aan veranderen.  In de Regio Turnhout slaan huisartsen, 

apothekers en verpleegkundigen de handen in elkaar om het medicatieschema van patiënten die 

deelnemen aan de studie met  elkaar te delen.  Dit gebeurt op elektronische wijze  door deze 

gegevens  op een beveiligde website van de Vlaamse overheid te zetten. Deze gegevens zijn enkel 

leesbaar voor de patiënt en de zorgverleners die van die patiënt de toestemming krijgen om ze te 

gebruiken..  

We verwachten dat door dit “online” medicatieschema, dat nauwlettend zal bijgehouden worden, 

minder fouten zullen gebeuren bij medicatieinname door de patiënt.  

Het project heeft als doel de  communicatie tussen de verschillende zorgactoren te verbeteren door 

goede elektronische omkadering. Zo verwachten we dat bv. dubbele medicatie, nevenwerkingen, 

overbodig en overdreven medicatiegebruik zullen verminderen.  



 
 

In deze studie willen we testen of dit medicatieschema in de praktijk werkzaam is bij verschillende 

zorgverleners en patiënten. Bovendien willen we nagaan of huisartsen, die van wacht zijn op de 

huisartsenwachtpost  dit recente medicatieschema kunnen raadplegen. Dit geeft wachtartsen veel 

informatie over patiënten van wie zij het dossier niet kennen, zodat zij betere beslissingen kunnen 

nemen in verband met de behandeling. Op termijn is het de bedoeling om ook andere medische  

gegevens (voorgeschiedenis, ondergane operaties, allergieën etc.) op dezelfde manier ter 

beschikking te stellen voor de zorgverleners die door een patiënt worden geraadpleegd. Zo kunnen 

patiënten van de beste en meest veilige zorg genieten, ook als hun eigen huisarts, apotheker of 

verpleegkundige niet bereikbaar is. 

 

 
WIE MAG DEELNEMEN? 
Alle deelnemers dienen :  

 Meerderjarig te zijn (+18 jaar) 

 Minimum elke dag drie  verschillende medicamenten te nemen  

 Deze medicamenten worden voorgeschreven voor meer dan één gezondheidsprobleem. 
 
Volgende patiënten mogen niet deelnemen aan het onderzoek: 

- Zwangere patiënten of patiënten die borstvoeding geven.  
- Wilsonbekwame patiënten  

 
Uw huisarts is hiervan op de hoogte en zal dit met u doornemen. Indien u op basis van het 
voorgaande twijfelt of u wel mag deelnemen aan de studie: raadpleeg uw arts zo snel mogelijk. 
 
Wij selecteren 3 groepen patiënten:  

 Patiënten die worden aangemeld door hun apotheker, huisarts of verpleging wegens 
vermoeden van problemen met  het correct innemen van de medicatie 

 Patienten die zichzelf aanmelden omdat ze meer hulp kunnen gebruiken bij de inname van 
hun medicatie 

 Patienten waar reeds verpleging aan huis komt om de medicatie klaar te zetten of toe te 
dienen.  

 
 
WAT HOUDT UW DEELNAME IN? 
Uw medicatieschema wordt goed opgevolgd door de eigen huisarts, apotheker en –indien nodig de 
thuisverpleging. Indien er geen verpleging aanwezig is, zal deze taak worden overgenomen door 
twee  huisartsen, die aan het laatste deel van hun opleiding werken. 
Uw medicatielijst zal door de verantwoordelijke huisartsen ook worden bekeken  op de 
huisartsenwachtpost in Campus Blairon, Turnhout. U hoeft hiervoor niet speciaal naar Turnhout te 
komen. U moet echter wel akkoord gaan dat uw persoonlijke medicatiegegevens voor dit doel zullen 
worden gebruikt, waarbij wij uiteraard zoveel mogelijk uw privacy willen respecteren. .  
Voor en na de studie zal U gevraagd worden een vragenlijst in te vullen  over uw ervaringen met 
medicatieinname in het algemeen en uw indruk van het vitalinkproject.  
 
WAT ZIJN DE MOGELIJKE NADELEN EN RISICO’S BIJ DEELNAME? 
Er zijn geen duidelijke nadelen/risico’s van een deelname.  
 
WAT ZIJN DE MOGELIJKE VOORDELEN VAN DEELNAME? 



 
 

U kan uw persoonlijk medicatie zelf bekijken op internet of uw arts,apotheker of verpeelgkundige 
kan dit voor u afdrukken . Zo krijgt u  informatie over uw persoonlijke medicatieschema dat altijd 
volledig up to date is, met een volledig overzicht over het beste tijdstip en de wijze van inname van 
de medicatie.  
Hopelijk uit  dit zich op de lange termijn in betere resultaten van de behandeling   
 
WELKE ZIJN DE KOSTEN VOOR U? 
Geen 
 
RECHT TOT TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS 
Indien u deelneemt heeft u recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u ten 
allen tijde het recht heeft uw eigen gegevens in te kijken. 
U heeft verder ook recht op verbetering, wat inhoudt dat u indien nodig geval alle nog onjuiste of 
onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben kosteloos kunt laten verbeteren. 
 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
Deze studie is goedgekeurd door de ethische commissie. Dit wil zeggen dat aan alle voorwaarden 
betreffende de veiligheid en vrijwaring van de rechten van de patiënt worden voldaan.  
 
Uw gegevens worden natuurlijk behandeld met maximaal respect voor uw privacy. 
De personen die bij deze studie betrokken zijn, zijn allemaal gebonden aan een 
vertrouwelijkheidsverplichting. Zij kunnen dus gestraft worden indien zij uw gegevens niet correct 
behandelen. 
 
 
HOELANG LOOPT DE STUDIE? 
Deze studie start op 30 oktober 2012 en eindigt op 30 april 2013….. De patiënten die deelnemen 
zullen binnen deze periode gedurende 6 maanden opgevolgd worden. 
 
 
VRIJWILLIGE DEELNAME EN TERUGTREKKING 
U neemt geheel vrijwillig deel aan de studie ‘Het Vitalinkproject in de regio Turnhout: een online 
medicatieschema’.  U heeft het recht deelname te weigeren, zonder hiervoor verantwoording af te 
leggen. 
 
Indien u deelneemt, dient u deze informatiebrochure te bewaren. U krijgt ook een kopie van het 
ondertekende toestemmingsformulier om te bewaren. 
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INDIEN U NOG VRAGEN HEEFT: CONTACTEER UW HUISARTS of 1 van de onderzoekers !! 
 
 
 
 



 
 

 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
PROJECT MEDICATIESCHEMA EERSTELIJNSZORG REGIO TURNHOUT 

Ik, ondergetekende, 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
verklaar dat ik geïnformeerd ben over het project betreffende het MEDICATIESCHEMA 
EERSTELIJNSZORG REGIO TURNHOUT 
 
Ik heb de Informatiebrochure ‘PROJECT MEDICATIESCHEMA EERSTELIJNSZORG REGIO TURNHOUT 
ontvangen en een kopie van het ondertekende en gedateerde ‘TOESTEMMINGSFORMULIER 
PROJECT MEDICATIESCHEMA EERSTELIJNSZORG REGIO TURNHOUT 
’ ontvangen. 
 
Mijn zorgverstrekker (huisarts/apotheker/ verpleegkundige ) heeft de informatiebrochure met mij 
doorgenomen. Ik heb de informatie gelezen en begrepen.  
Ik heb voldoende informatie gekregen over het project  betreffende het medicatieschema van de 
eerstelijnszorg regio Turnhout. Er werd mij voldoende tijd gegeven om de informatie te overwegen. 
Ik heb voldoende vragen kunnen stellen waarop ik een bevredigend antwoord gekregen heb. 
Ook heb ik de mogelijkheid gehad om rechtstreeks vragen te stellen aan leden van het 
onderzoeksteam.  
 
Ik weet dat ik mijn deelname aan deze studie op elk moment mag stopzetten zonder mijn beslissing 
te moeten verantwoorden.  
In dat geval breng ik mijn huisarts, apotheker of verpleegkundige hiervan op de hoogte. Dit heeft 
geen invloed op de relatie met hen  of op eventuele andere behandelingen en zorg die ik krijg. 
 
Ik ga er mee akkoord dat de noodzakelijke medische gegevens door mijn huisarts meegedeeld 
worden aan de studiegroep.  Ik weet dat dit nodig is om het medicatieschema juist te kunnen 
evalueren en dat dit enkel zal gebruikt worden in kader van de studie. 
Ik weet dat mijn huisarts en de studiegroep gebonden zijn aan beroepsgeheim. 
 
Ik stem geheel vrijwillig toe om deel te nemen aan het project ‘medicatieschema eerstelijnszorg regio 
Turnhout’. 
 
Ik begrijp dat in het kader van deze studie mijn gegevens worden geraadpleegd, ingezameld en 
verwerkt, en ga hiermee vrijwillig akkoord. 
 
Naam  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Huisarts 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
Opgemaakt op ….../….../..…. te ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Huisarts/Apotheker/verpleegkundige :  
Ik bevestig hierbij dat ik mijn patiënt volledige informatie gegeven heb omtrent het project 
‘medicatieschema eerstelijnszorg regio turnhout’.  
 
 
Naam en handtekening zorgverstrekker : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
OPMERKING: DUBBEL AF TE DRUKKEN, 1 exemplaar voor patiënt!!! 
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