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‘Het Doktoortje’
• nieuw in de praktijk:
handig betalen met bankkaart &
luiertafel

Beste Patiënten,
Hier zijn we weer met onze nieuwsbrief vol nuttige weetjes!
Veel Leesplezier!

Personeelsnieuwtjes
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Na 29 jaar een vast icoon aan ons secretariaat te zijn geweest, heeft Linda
beslist om vanaf augustus 2018 op pensioen te gaan. We willen haar super
hard bedanken voor al haar inzet en ze zal zeker door ons en de patiënten
gemist worden! Vanaf nu zal Mihaela voltijds het secretariaat bemannen,
dus kunnen jullie bij haar terecht met alle vragen.
Onze Haio Lize Vaes studeert in augustus af als huisarts. Ze heeft beslist om
nog een jaartje bij ons te blijven werken, tot en met augustus 2019. We zijn
blij dat Lize ons team blijft versterken, we zullen dus vanaf nu met vijf artsen
zijn.

Onze Nieuwe HAIO: Annelien Dings
Beste patiënten,
Ik ben Annelien Dings
en ik zal vanaf 1
september 2018 het
team DOKTOOR
vervoegen. Als
eerstejaars huisarts in
opleiding (HAIO) zal ik
Dr Lize Vaes opvolgen,
die wel nog steeds in de
praktijk aanwezig blijft.
Als HAIO kan ik indien
nodig tijdens een
consultatie advies
vragen bij de vaste
artsen en daarnaast
wordt er ook op
regelmatige basis tijd
gemaakt voor overleg.

Het sociale aspect van het
beroep, de brede
patiëntenpopulatie, de
veelzijdigheid en de
afwisseling hebben me
Na 7 jaar studies aan de voor huisarts doen kiezen.
KULeuven kijk ik er
Ik hoop van harte jullie te
enorm naar uit om
eindelijk aan de slag te mogen ontvangen tijdens
gaan. Ik heb 3 maanden een consultatie of te
ontmoeten op een
als co-assistent
kindergeneeskunde in huisbezoek.
het ziekenhuis gewerkt
waardoor ik naast
volwassenen ook graag Annelien Dings
kinderen op de
consultatie zie
verschijnen.
Vanaf september help
ik jullie dan ook graag
verder met allerhande
kleine en grote kwalen.

CoZo of Collaboratief Zorgplatform
Betere zorg door
uitwisseling van uw
medische gegevens

voor uw rechten als patiënt
en enkel met uw
toestemming.

U zoekt de beste zorg.
Hiervoor is toegang tot de
juiste informatie over uw
gezondheidstoestand
noodzakelijk. Hiermee
bedoelen we: onderzoeksresultaten, resultaten van
medische beeldvorming,
ontslagbrieven en
operatieverslagen. Die
gegevens worden vaak in
dossiers bij verschillende
zorgverleners bewaard. Het
Collaboratief Zorgplatform
(CoZo) maakt een snelle en
beveiligde elektronische
uitwisseling van uw
gezondheidsgegevens
mogelijk. Dit met respect

Veilige uitwisseling van
medische gegevens
Het Collaboratief
Zorgplatform is een streng
beveiligd elektronisch
platform. Enkel de
zorgverleners die u op een
bepaald moment
behandelen, kunnen
toegang krijgen tot uw
gegevens. U beslist zelf
welke zorgverleners
toegang krijgen tot welke
gegevens.

Confidentialiteit
gegarandeerd
De elektronische
uitwisseling via het
Collaboratief Zorgplatform
is onderworpen aan de wet
tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en
de wet betreffende de
rechten van de patiënt.
Inschrijven is gratis en kan
door uw toestemming te
laten registreren in uw
ziekenhuis waar u
behandeld wordt of bij een
bezoek aan de huisarts. U
kan ook zelf inschrijven met
uw elektronische
identiteitskaart op
www.cozo.be.

GDPR: General Data Protection Regulation
Om als praktijk te kunnen
De verwerking van
GDPR gaat over het
functioneren en een
gezondheidsgegevens is
beheer en de beveiliging
Gezondheidsgegevens
raadplegen
via
de
Patient
Health te
optimale
dienstverlening
ook toegestaan indien
van persoonlijke gegevens
Viewer
kunnen waarborgen,
deze verwerkt worden
en is van toepassing op
verzamelt de
door een beroepsgroep
alle organisaties die
huisartsenpraktijk gegevens
die onder het
persoonsgegevens van
van zijn patiënten. De
beroepsgeheim valt.
burgers verzamelen,
huisartsenpraktijk is
bewerken of bewaren met
gebonden aan het
Verwerking van
als doel de burger te
beroepsgeheim.
persoonsgegevens van
beschermen, dus ook op
bijzondere categorieën
onze huisartsenpraktijk.
Als organisatie moet wij
zijn verboden. Deze zijn
meestal gebaseerd op de sinds mei 2018 kunnen
Persoonlijke data
aantonen welke
wet van discriminatie,
verwerken mag enkel als
persoonsgegevens we
ras, etnische afkomst,
het noodzakelijk is voor de
verzamelen, hoe we deze
politieke opvattingen,
uitvoering van de
data gebruiken en hoe we ze
religieuze of
diensten, als er een
beveiligen. We wisselen
levensbeschouwelijke
wettelijke verplichting
overtuigingen en seksuele enkel gegevens uit via
bestaat of als je hiervoor
beveiligde platforms zoals
geaardheid.
de toestemming hebt
eHealth en garanderen dat
gekregen.
we uw persoonsgegevens
enkel gebruiken binnen de
zorgverlening.

