KWALITEITSINDICATOR “PATIËNTENIDENTIFICATIE”
Kennisgeving (art.9 privacywet) voor gegevens verkregen bij de burger zelf.
WETTELIJKE BASIS
Art. 9. § 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden verkregen, moet de
verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de gegevens worden
verkregen aan de betrokkene ten minste de hierna volgende informatie verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op
de hoogte is.
1. VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING
De verantwoordelijke voor deze verwerking is de hoofdgeneesheer van dit ziekenhuis,
Dr. ………….
Tel. 0xx/xxxxxx
2. DOELEINDEN VAN DE VE RWERKING
De gegevens door u verstrekt worden verwerkt met het oog op het bepalen van de waarde van de
kwaliteitsindicator rond patiëntenidentificatie. Deze indicator geeft aan bij hoeveel van de patiënten de
identificatie op een correcte manier kan gebeuren aan de hand van het patiëntenidentificatiebandje.
Deze verwerking kadert in het Vlaamse Kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 voor algemene ziekenhuizen
(besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004). De verwerking van de gegevens voor kwaliteitsindicatoren
is toegelaten onder de machtiging 2012/067 bekomen bij het sectoraal comité van de privacy commissie.
3. BETROKKENEN
Alle patiënten opgenomen voor een klassieke hospitalisatie en alle patiënten opgenomen in het dagziekenhuis.
Aan iedere patiënt die over een patiëntenidentificatiebandje beschikt wordt zijn naam en geboortedatum
gevraagd. Deze persoonsgegevens worden gecontroleerd aan de hand van het bandje, maar niet elektronisch
opgeslagen.
4. DE ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
De verwerkte gegevens worden door het ziekenhuis overgemaakt aan een onafhankelijke partij van het VIP²
project, die verantwoordelijk is voor de bepaling van de indicatoren en de beveiligde opslag van de gegevens.
5. HET NIET VERPLICHTE KARAKTER VAN DEZE GE GEVENSVERZAMELING
Elke burger kan zonder enig gevolg weigeren aan deze bevraging deel te nemen.
TOEGANG
U hebt een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kan u hiervoor
richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking die vermeld wordt onder punt 1.

