
Beste Collega's, 

Het Vitalink-pilootproject staat inmiddels klaar in de startblokken.  De meeste softwarepaketten zijn aangepast, 

en de acceptatietesten zijn achter de rug. Jullie kunnen dus heel kortelings aan de slag met het includeren van 

patiënten. Ik herhaal nog even de verschillende stappen van de procedure die moeten gevolgd worden om 

patiënten op te nemen in het project. 

1. Eerst en vooral dienen jullie over een geschikt e-health certificaat te beschikken. Ik vermoed dat de 

meesten van U inmiddels - al dan niet in het kader van MyCarenet - de nodige certificaten geïnstalleerd 

hebben. Indien niet, kan U dit ofwel zelf installeren, maar U kan hiervoor eventueel ook beroep doen op 

de helpdesk van uw software-leverancier. Mocht u hier problemen ondervinden, mag u mij altijd 

contacteren. 

2. Voor elke patiënt die in het project wordt ingesloten moet er - door de patiënt zelf of door één van de 

zorgverstrekkers - een elektronische therapeutische relatie worden aangemaakt met de verschillende 

zorgverstrekkers. Hoe dit praktisch in zijn werk gaat staat beschreven in bijgevoegd document. 

3. Elke patiënt die in het pilootproject wordt ingesloten dient een formulier "geïnformeerde toestemming" 

te ondertekenen. Dit formulier vindt U eveneens in bijlage, samen met een brochure met de (bij wet 

bepaalde) nodige informatie daaromtrent voor de patiënt. U vindt in bijlage ook de nodige documenten 

die nodig zijn wanneer de patiënt zou willen terugkomen op zijn/haar beslissing om dossiergegevens te 

delen. Een exemplaar van dit formulier wordt door de patiënt zelf bewaard, en één in het dossier van 

een van de zorgverstrekkers. 

4. Bovendien dient elke patiënt ook een formulier "geïnformeerde toestemming" te ondertekenen voor 

deelname aan de wetenschappelijke studie die door de HAIO's tijdens dit project wordt verricht in het 

kader van hun MANAMA-thesis. Ook dit formulier en de bijhorende brochure zit in de bijlage. Een 

exemplaar van dit formulier wordt door de patiënt zelf bewaard, en één in het dossier van een van de 

zorgverstrekkers. 

5. Van zodra U een patiënt heeft gerekruteerd voor het project, kan u de online vragenlijsten invullen die 

het project zullen evalueren. Ik stuur U in de loop van de volgende dagen de link naar deze enquêtes 

door. Er is een vragenlijst voor de zorgverstrekker die U zelf dient in te vullen ( één per zorgverstrekker) 

en een vragenlijst voor de patiënt: deze kan de patiënt zelf of eventueel samen met U invullen, bij 

voorkeur online. U kan hem ook uitprinten om hem nadien ingescand via e-mail (leo.geudens@hvrt.be ) 

of per post (HVRT, Campus Blairon 410, 2300 Turnhout) laten bezorgen. 

6. Zodra een medicatieschema op VITALINK wordt gezet, graag melding hiervan aan mij 

(dieter.stas@telenet.be) of aan één van de leden van de stuurgroep. 

Hier vindt U ook een elektronische versie van de VITALINK patiëntenfolder.  In de loop van de volgende dagen 

sturen we U ook nog een aantal gedrukte exemplaren van deze brochure op via uw groothandel. 

De stuurgroep van het pilootproject houdt eraan om jullie - samen met de deelnemende artsen en 

verpleegkundigen - uit te nodigen op een VITALINK-informatieavond, waar de ganse procedure en het gebruik 

van de software nogmaals uitgebreid zal worden toegelicht: 

Woensdag 9 januari om 20h30 in de aula van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout 

Campus St. Jozef 6de verdieping 

Inschrijven via secretariaat@kfkweb.be met vermelding Vitalink. 

Dieter Stas 

secretaris KFK 

 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/application/applications/beheer_ehealth_certificaten.html
http://www.kfkweb.be/images/brochure%20voor%20zorgverstrekkers.pdf
http://www.kfkweb.be/images/VITA_folder_patient_DEF.pdf.pdf

