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   Liberté, Egalité, Fraternité - Vrijheid, gelijkheid, broederschap, 
is het motto van Frankrijk. De leuze werd geïntroduceerd tijdens de 
Franse Revolutie bij de opstelling van de Franse Grondwet in 1791. 
Over de inhoud van de drie termen bestaan er al discussies sinds de 
Franse Revolutie. 

   De Fransen zijn erg gehecht aan de-
ze drie verworvenheden van hun revo-
lutie. Dat is nogmaals gebleken bij het 
drama rond Charlie Hebdo toen de vrij-
heid van meningsuiting bedreigd werd.  

   In 1791 was er van vrijheid van me-
ningsuiting weinig sprake, het ging in 
de eerste plaats over het wegwerken 
van de onderdrukking van het volk. 

   Bijna honderd jaar later, tijdens de industriële revolutie, werd het 
volk nog steeds onderdrukt en kwam het proletariaat in Europa overal  
in opstand. Het was een sociale revolutie die leidde tot algemeen 
stemrecht (égalité) en sociale rechten (fraternité). Communisme en 
socialisme werden geboren. Klein detail: het algemeen stemrecht 
voor vrouwen werd in België pas in 1948 ingevoerd voor de federale 
verkiezingen. 

   Het begrip “Fraternité/Broederschap”  hebben we ondertussen ver-
vangen door Solidariteit, maar die bestaat in zeer uiteenlopende vor-
men en de vlag dekt niet altijd de lading. 

   Door de eeuwen heen werd liefdadigheid geprezen als een deugd. 
In vele godsdiensten werd ze ook dikwijls als een opstapje naar het 
paradijs voorgesteld. Ze steunt niet op het begrip égalité, alleen de 
extreem rijken kunnen overvloedig aan liefdadigheid doen. Linkse ide-
alisten zien het als een verkapte vorm van solidariteit. 

   Op wereldvlak worden we geconfronteerd met een bevolkingsexplo-
sie die vooral in de zogenoemde derde wereld, de armoede nog doet   
toenemen. Onze solidariteit met die landen heeft veel namen: ontwik-
kelingshulp, VN voedselhulp, Unicef,  Ngo's, acties rond mensenrech-
ten enz.. Maar het zijn geen structurele oplossingen voor de vele pro-
blemen die klaarblijkelijk alleen maar groter worden. 

Orgaandonatie en solidariteit  
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   Het motto van de Franse revolutie heet nu Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. Het woord solidariteit komt niet voor 
in de tekst aangezien de wereldbevolking alle nodige rechten wordt 
toegekend.  

   In West-Europa is een belangrijk deel van de solidariteit wettelijk 
geregeld. We hebben een uitgebreide sociale wetgeving die iedereen 
verplicht solidair te zijn voor heel wat zaken, waaronder de gezond-
heidszorg. Dit is eigenlijk een “beredeneerde” solidariteit, we hebben 
onze natuurlijke reflex om zonder nadenken een soortgenoot bij te 
springen omgebogen in een maatschappelijk geregelde solidariteit.  
   Toch ontsnappen er in de gezondheidszorg een aantal dingen ge-
heel of voor een deel, aan die verplichting en doen we beroep op soli-
dariteit.  
   Een van de meest opvallende, niet verplichte solidariteit, is zeker 
het bloedgeven. Dat werd in de eerste wereldoorlog zeer belangrijk 
voor het redden van gekwetste soldaten. Het was eigenlijk het gevolg 
van bijzondere omstandigheden: oorlog, patriottisme en een medi-
sche vooruitgang op het juiste moment.  
   Men zou het een “aangeleerde” solidariteit kunnen noemen. In vre-
destijd werd die voortgezet omdat ze als een vorm van pure solidari-
teit kon doorgegeven worden dank zij een goede psychologische on-
dersteuning en een sterke organisatie: het Rode Kruis.  
   Vandaag staan wij er niet meer bij stil dat bloedgeven een van de 
belangrijkste levensreddende daden is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bij orgaandonatie ligt dat anders. Deze vorm van solidariteit wordt 
gehinderd door een aantal factoren. 
   Zo zijn er culturele en religieuze bezwaren, zoals het bewaren van 
de integriteit van het lichaam en de eerbied voor de overledene.  
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   Bezwarend zijn ook de omstandigheden waarin er tot het wegne-
men van organen moet worden overgegaan. In veel gevallen is dat bij 
een plots overlijden en zullen de nabestaanden het erg moeilijk heb-
ben om de donatie te aanvaarden.  

   Onwetendheid is in veel zaken een reden tot ongeloof en afwijzing. 
Dikwijls worden die nog versterkt door allerlei negatieve verhalen en 
foutieve informatie. Dit is ook bij de orgaandonatie het geval. Zo heeft 
het nieuws over orgaanhandel en wilde verhalen over organenroof 
door sensatiebeluste media, een negatieve impact op de donatie. 

   Stereotiepe opvattingen leiden ook tot afwijzing, bijvoorbeeld het 
idee dat alle patiënten met een leveraandoening alcoholisten zijn. 

   Orgaandonatie moet dus aangeleerd en ingeburgerd worden en 
hiervoor is een goede wettelijke omkadering een noodzaak. In België 
hebben we hiervoor een uitstekende wetgeving met een veronderstel-
de toestemming voor iedereen met daarnaast de mogelijkheid tot het 
aantekenen van verzet. Uitermate belangrijk is dat de detectie van 
potentiële donoren in de ziekenhuizen goed georganiseerd is. 

   In campagnes en acties die aanzetten tot orgaandonatie wordt er 
meestal niet over solidariteit gesproken. Men gebruikt slagzinnen en 
afbeeldingen die gevoelsmatig zijn en die duidelijker de noodzaak en 
de zin van de donatie benadrukken. 

 

Orgaandonatie is het schenken van leven 

voorbij de grenzen van de dood 
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   Positieve artikelen in de media dragen bij tot het beter informeren 
en vooral het sensibiliseren van het brede publiek, vooral als het over 
kinderen gaat.   

   Misleidend daarentegen zijn de persberichten over het aantal gere-
gistreerde donoren. Midden 2014 waren er in België meer mensen 
geregistreerd als orgaandonor dan als niet-geregistreerde (verzet 
aangetekend), nl. 197.577 tegenover 186.053. Op een totale bevol-
king van meer dan 11 miljoen is dat  een 2% (vóór of tegen). Het ef-
fect hiervan op het aantal werkelijke donoren is dus uiterst gering.  

  Men verwekt de indruk dat men zich moet laten registreren om donor 
te kunnen zijn. Een ander argument is dat de familieleden dan niet 
meer moeten beslissen over de afstand van de organen. Dit heeft 
nooit in onze wetgeving gestaan, alleen was er de mogelijkheid tot 
aantekenen van verzet door de nabestaanden. Dit laatste is door de 
wetswijziging van 25 januari 2007 geschrapt. Bij de goedkeuring van 
die wijziging werd benadrukt dat het standpunt van de donor primeert. 
Dit was een poging om het verzet door nabestaanden af te zwakken. 

  Het gevolg hiervan is wel dat er verwarring is ontstaan rond de nood-
zaak tot registratie en dat er hiervoor promotie wordt gemaakt.  

  Meer mensen gaan denken dat men zich moet laten registreren.   
Het risico bestaat dat bij de gesprekken met de familieleden van po-
tentiële donoren deze zullen argumenteren dat hun familielid zich niet 
had laten registreren. Men lijkt bezig onze wetgeving uit te hollen.  

         Roger Moeskops 

"Stefs hartje klopt nu voor ander kindje" 
    In een bomvolle kerk 
hebben honderden men-
sen afscheid genomen van 
Diane (49) en de kleine 
Stef (5). De twee kwamen 
om bij een tragisch ver-
keersongeval. 
   De familie deelde tijdens 
de uitvaart openlijk mee 

dat de organen van Stef nog vier andere zie-
ke kinderen hadden gered.  
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Hoe staat het in je bloeduitslagen? 
BSE= bezinkingssnelheid erytrocyten 

Wat is bezinkingssnelheid? 

Bloed bestaat voor ca. 40% uit bloedlichaampjes of cellen en bloed-
plaatjes. Van de bloedlichaampjes zijn de rode bloedlichaampjes, ery-
trocyten genaamd, ver in de meerderheid.  

Wij treffen ongeveer vijf miljoen rode bloedlichaampjes aan per kubie-
ke millimeter. De rode kleur van het rode bloedlichaampje is te dan-
ken aan de bloedkleurstof hemoglobine, een ijzerhoudende eiwitmo-
lecule die een uiterst belangrijke rol speelt bij het vervoer van zuurstof 
en koolzuurgas.  
De rode bloedlichaampjes onderscheiden zich van de meeste andere 
lichaamscellen door het ontbreken van een celkern. De ontwikkeling 
van de rode bloedlichaampjes vindt plaats in het rode beenmerg dat 
vooral in de platte beenderen aanwezig is. Deze bloedlichaampjes 
hebben een kern die uiteen valt naarmate het bloedlichaampje rijpt.  

We kunnen het bloed beschouwen als een suspensie van cellen in 
een waterige eiwitoplossing. Verandering van de celgrootte of viscosi-
teit (kleverigheid) van de eiwitoplossing (serum) bepalen de bezin-
kingssnelheid of sedimentatiesnelheid van de erytrocyten. 

Hoe gebeurt deze meting? 

De test gebeurt aan de hand van een vers bloedstaal. Enkele millili-
ters bloed worden in een buisje geanticoaguleerd (verhinderd te klon-
teren) met behulp van een zuur dat calciumionen bindt. Het buisje 
(met standaardafmetingen) wordt in een soort rekje geplaatst voor 
ongeveer 1 uur. 
Na deze incubatie wordt de afstand gemeten die de erytrocyten afleg-
den vooraleer neer te slaan. De normale waarde bedraagt bij mannen 
1-15 mm per uur, voor vrouwen is die iets hoger nl. 2 tot 20 mm per 
uur.  

Wat beïnvloedt de bezinkingssnelheid? 

Een verhoogde sedimentatiesnelheid wordt meestal gevonden bij ont-
stekingsprocessen. Men vindt ook een verhoogde waarde bij auto-
immuunziekten, zoals bij reuma en bij kwaadaardige gezwellen 
(kanker). Een matig verhoogde waarde, met een onduidelijke grens-
lijn, wordt aangetroffen bij bloedarmoede (anemie). Omdat er minder 
rode bloedcellen zijn, bezinken zij sneller. 

Bezinkingssnelheid en CRP  
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Ook de leeftijd beïnvloedt de bezinkingssnelheid. 

De snelheid waarmee de bloedcellen neerslaan, is een intrigerend 
proces van interacties tussen cellen en eiwitten in het bloedplasma. 
De eiwitten in het plasma doen de kleverigheid of viscositeit van het 
bloed toenemen. Dus hoe meer eiwitten, hoe trager de bezinkingsnel-
heid. 

Bij inflammatoire reacties verplaatsen veel plasma-eiwitten zich met 
de bloedstroom naar de aangedane weefsels. Hoe minder er van de-
ze eiwitten in het plasma zijn, hoe hoger de bezinkingssnelheid zal 
zijn. 

Wat is CRP? 

Het C-reactief Proteïne is een gevoelige indicator voor de aanwezig-
heid van ontstekingen. Het eiwit wordt geproduceerd in de levercellen 
en maakt deel uit van ons verdedigingssysteem. 
Het CRP behoort tot de acute-fase-eiwitten en stimuleert de macrofa-
gen en andere cellen tot fagocytose om schadelijke stoffen op te rui-
men. 
Een acute ontsteking kan de CRP-concentratie in het bloed sterk 
doen toenemen. 

Ook bij chronische ontstekingen treedt vaak een verhoging op van de 
CRP-waarde. 

Doel van de meting 

De CRP-meting wordt gebruikt om niet-specifieke bacteriële ontste-
kingen en infecties aan te tonen. De hoogte van de CRP-concentratie 
in bloedserum is een maat voor de ontsteking of infectie en is niet 
specifiek voor een bepaalde ziekte. Bij herstel daalt de concentratie 
van dit eiwit heel snel. De bepaling wordt ook wel gebruikt om vast te 
stellen of men met een virale of bacteriële infectie te maken heeft; bij 
een virale infectie is de stijging van de CRP-concentratie gering. 

Betekenis van de waarden 

Een normale CRP-waarde wordt uitgedrukt als = 1,0 mg/dl. Gematig-
de inflammatie is gekarakteriseerd door waarden tussen 1,0 en 10,0 
mg/dl. Waarden boven 10,0 mg/dl wijzen onmiskenbaar op een zware 
ontsteking. 
Een verhoogde waarde betekent dat er ergens in het lichaam een in-
flammatoir proces aanwezig is. Het zegt niets specifieks over de ziek-
te en is evenmin een indicatie voor de prognose (uitkomst). 

Herhaalde metingen kunnen wel behulpzaam zijn bij het evalueren of 
een ziekte in remissie is. 
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   Wie een nieuwe long nodig heeft, aanvaardt beter het orgaan 
van een rokende donor dan op de wachtlijst te blijven staan, zeg-
gen Britse onderzoekers. Drie op de tien donorlongen zijn af-

komstig van een overleden roker.  

   Ook in ons land kunnen verstokte rokers hun orgaan afstaan. 

'Zelfs al hebben ze twintig jaar lang elke dag een pak gepaft.' 

   Wie een donorlong krijgt van een niet-roker leeft 
langer dan wie het orgaan van een roker ont-
vangt. Maar wie de long van een roker weigert en 
op de wachtlijst blijft staan, ziet zijn overlevings-
kansen nog meer slinken, zo schrijft het gerenom-
meerde tijdschrift The Lancet. 

  Vorig jaar waren er in België 102 orgaandonoren waarvan de longen 
voor transplantatie konden gebruikt worden. Dit resulteerde in 201 
longtransplantaties. Eind 2014 stonden er 82 longpatiënten op de 
wachtlijst voor een transplantatie. 

De grens  

"Twintig jaar lang één pak per dag roken 
is bij ons de grens", zegt pneumoloog 
Wilfried De Backer van het UZ Antwer-
pen. "Al kan het ook meer zijn. Want niet 
alle rokers zijn even gevoelig voor longaf-
wijkingen.  

Zolang de zuurstofopname goed functio-
neert, kan het orgaan in aanmerking ko-

men. Dan kun je wat soepeler omgaan met criteria als leeftijd en 
rookgedrag. Zo kunnen we de wachtlijst ook inkorten."  

   In het UZ Leuven, dat de meeste longtransplantaties voor zijn reke-
ning neemt, hanteren ze zelfs geen selectiecriteria. "Wij bekijken elk 
geval apart", vertelt professor Dirk Van Raemdonck. "Wij sluiten op 

Gezonde longen hebben een roosachtige kleur 

Liever long van verstokte roker dan op de 

wachtlijst blijven staan  
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voorhand niks uit, zelfs al gaat het om een donor die meer dan twintig 
jaar een pak per dag opstak. Niet iedereen is getroffen door zijn ta-
baksgebruik. Let wel, wij transplanteren geen rokerslongen, wel lon-
gen van mensen die gerookt hebben."  

   De laatste decennia is het donorprofiel flink veranderd. "We hebben 
nu minder verkeersslachtoffers, maar meer donoren die bezweken 
zijn aan een hersenbloeding of -infarct", merkt Van Raemdonck op. 
"Hersenbloeding komt voor bij mensen met een hoge bloeddruk en 
slagaderverkalking. Twee symptomen die je dikwijls ziet bij rokers."  

   Een nieuwe long krijgen is vaak een kwestie van geluk. Sommige 
patiënten staan een jaar op de wachtlijst, anderen een paar maanden. 
"Een geschikte donor heeft dezelfde bloedgroep en hetzelfde longvo-
lume", vertelt Van Raemdonck.  

   Ook lengte en leeftijd spelen 
een rol. "Je moet de long van 
een jongen van 1,90 meter niet 
doneren aan een vrouwtje van 
1,50 meter.  

   Een jonge patiënt geven we 
ook liever een jonge long. In 
zo'n geval kun je al wat kieskeu-

riger te werk gaan, tenzij zijn toestand kritiek is en het snel moet 
gaan."  

   Zijn levende donoren dan geen optie? "Dat is in ons land niet aan 
de orde", stelt Van Raemdonck vast. "Het aantal overlijdens op onze 
wachtlijsten is beperkt, omdat we betrekkelijk snel een overleden do-
nor vinden. Ter vergelijking: in Duitsland sterft 30 procent van de 
wachtenden, hier slechts 6 procent."  

   Opvallend: bijna de helft van de patiënten die op een transplantatie 
wachten, heeft zelf een verwoeste rokerslong. "Zij hebben een kleine 
overlevingskans", zegt pneumoloog Wilfried De Backer. "Niets doen 
en blijven wachten is dan het slechtste scenario. Trouwens, je hoort 
patiënten niet klagen als ze gered kunnen worden met de long van 
een roker. Wie terminaal is, is niet veeleisend." 
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   Bij een domino levertransplantatie wordt de lever van een patiënt 

die een levertransplantatie moet krijgen, gebruikt voor een andere 

patiënt. 

   Bij een bepaalde ziekte, de Familiaire Amyloidotische Polyneuropa-

thie (FAP) genoemd, produceert de lever een afwijkend eiwit. Een 

patiënt met FAP krijgt vanaf het 30e-40e levensjaar ziekteverschijnse-

len, vooral zenuwbeschadiging. Een levertransplantatie is dan de eni-

ge oplossing.  

    De uitgenomen lever van een pati-

ënt met FAP functioneert volstrekt 

normaal, afgezien van de productie 

van het abnormale eiwit, en is dan 

ook goed geschikt voor transplanta-

tie, een zogenaamde dominotrans-

plantatie.  

   Het enige probleem is dat de productie van het afwijkende eiwit na 

transplantatie gewoon doorgaat. Na verloop van tijd (waarschijnlijk 

meerdere jaren) kunnen daardoor bij de ontvanger van deze lever 

verschijnselen van zenuwbeschadiging ontstaan. De kans hierop 

wordt sterk beperkt door deze levers slechts toe te wijzen aan ontvan-

gers die op het tijdstip van transplantatie reeds 60 jaar oud zijn. Ook 

patiënten die ouder zijn dan 50 jaar en een verhoogd risico hebben 

om op de wachtlijst te overlijden komen voor een domino-lever in 

aanmerking. 

   In het UZ Gent werd deze 

ingreep begin vorig jaar voor 

de vierde keer uitgevoerd. De 

vorige dominotransplantatie 

dateerde van 2004, het is 

dus erg zelden dat dit ge-

beurt. 

Dominotransplantatie  
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   De nieuwe polikliniek BAS groepeert de poliklinieken van de medi-

sche disciplines van de sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering: 

longziekten, hematologie, gastro-enterologie, gastro-intestinale heel-

kunde en algemene en hepatobiliaire heelkunde. Deze poliklinieken 

waren voorheen verspreid over vier verschillende locaties in het zie-

kenhuis en komen nu samen in een volledig vernieuwde vleugel op 

4K12E. De verpleegkundigen en administratieve medewerkers vor-

men een nieuwe equipe en werken voor de verschillende medische 

disciplines. De fysieke nabijheid van de poliklinieken zal het multidisci-

plinair overleg versterken en vergemakkelijken, in het voordeel van de 

patiënt. 

 

      Op “www.uzgent.be”zijn de informatiebrochures van het UZ 

Gent gemakkelijk terug te vinden onder de rubriek Zorgaanbod / In-

formatiefolders. 

   Op “www.uzgenttransplant.be” zijn alle presentaties van de bij-
eenkomsten van de Patiëntenacademie voor de transplantatiepatiën-
ten terug te vinden.  

De nieuwe BAS polikliniek in het UZ  

Websites van UZ Gent  
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In het Phoenix kinderziekenhuis in Arizona, werd op 5 januari 2015 

een prematuurtje geboren. Na 20 weken zwangerschap bleek dat het 

hart van het kindje, een jongen, abnormaal groot werd. De dokters 

verwachtten dat het kind zou dood geboren worden. Er werd echter 

besloten hem op de wachtlijst voor een harttransplantatie te plaatsen. 

   Zes dagen later, buiten alle verwachting, werd een donorhartje aan-

geboden. De jongen was nog geen 36 weken oud, de minimum ver-

eiste leeftijd voor de ingreep, maar men besliste toch dat de 10 uur 

durende transplantatie kon doorgaan. 

   Op deze foto weegt de jongen al 

7 pounds (zowat 3,5 kg) en hij komt 

goed bij. 

   Zoals alle getransplanteerden zal 

hij de rest van zijn leven immuno-

suppressiva moeten nemen, maar 

verder zal hij een normaal leven 

kunnen lijden, naar school gaan en 

zelfs aan sport kunnen doen. 

   Dr. Daniel Velez van het ziekenhuis vertelde dat men er maande-

lijks een harttransplantatie bij kinderen doet, maar het was een jaar 

geleden dat het kind zo jong was. 

 Van het Vlaams Patiëntenplatform ontvingen wij informatie over: 

“Hospitalisatieverzekering mutualiteiten 2015”. 

Deze info werd verstuurd via onze Nieuwsgroep. Wie dit niet via deze 

weg ontving kan het bekomen door ons een e-mail te sturen. 

Harttransplantatie bij 6 dagen oude baby  

Hospitalisatieverzekering mutualiteiten  
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Farmaceutische kosten vlotter terugbetaald  

 

 

   Wie een hospitalisatieverzekering geniet, krijgt vaak ook genees-

middelen en andere farmaceutische producten terugbetaald. Dat ge-

beurt aan de hand van bonnetjes die de apothekers opmaken en die 

de patiënt voor verdere verwerking en terugbetaling aan zijn verzeke-

raar bezorgt. Vanaf midden 2015 gebeurt dat meer en meer elektro-

nisch, zodat alles efficiënter, sneller en milieuvriendelijker gebeurt. 

   Hospitalisatieverzekeringen dekken vaak de farmaceutische kosten 

vóór en na een ziekenhuisopname. Wanneer patiënten recht hebben 

op de terugbetaling van bepaalde medicijnen, medische hulpmidde-

len of verzorgingsproducten moet hun verzekeraar hiervoor over de 

nodige informatie beschikken. Hiervoor ontvangt de patiënt van de 

apotheker een zogenaamd BVAC-attest. BVAC staat voor 

“bijkomende verzekering”. Het is een papieren attest dat de patiënt 

per post naar de hospitalisatieverzekeraar  moet sturen. Een om-

slachtige en dure procedure, niet alleen voor de patiënt maar ook 

voor de apotheker en de verzekeraar. Jaarlijks zijn er minstens drie 

miljoen papieren BVAC-attesten in omloop. 

 

 

   Daarom werken de twee apothekersbonden OPHACO en APBn en 

de Afdeling Gezondheid van Assuralia, de beroepsvereniging van 

verzekeringen, nauw samen aan een project om die BVAC-attesten 

op een beveiligde manier digitaal rechtstreeks door te sturen van de 

apotheker naar de betrokken verzekeraar.  

   De patiënt overhandigt gewoon zijn barcode die hij van de verzeke-

raar heeft gekregen aan de apotheker en hoeft het BVAC-attest niet 

meer per post naar de verzekeraar te sturen. Het elektronisch door-

sturen van de gegevens naar de verzekeraar draagt bij tot de admini-
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stratieve vereenvoudiging en zal de terugbetaling aan de patiënt aan-

zienlijk vergemakkelijken. 

   De overgang van het papieren naar het digitale BVAC-attest gaat 

van start op 1 juni 2015 en zal geleidelijk aan worden uitgevoerd. 

Vanaf dan zullen patiënten al dan niet naar aanleiding van een hospi-

talisatie hun barcode ontvangen, samen met de nodige toelichting. 

Een groot aantal apothekers zal vanaf dan over de middelen beschik-

ken om die beveiligd te lezen en door te sturen naar de betrokken 

hospitalisatieverzekeraar. 

   Intussen werken softwarehuizen die diensten leveren aan de farma-

ceutische sector de nodige programma’s uit en wordt de nieuwe 

werkwijze in de apotheken uitgetest, terwijl ook de verzekeraars zich 

opmaken voor het overschakelen naar het digitale formaat en hun 

interne planning hiervoor aanpassen. 

 

Wat is de geïnformeerde toestemming? 

   De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt 
aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektro-
nisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van 
de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit 
en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de be-
scherming van uw persoonlijke levenssfeer. 
   Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder 
ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen. 

Waarom uw toestemming geven? 

   In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. 
Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u 
behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze 
zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw 
medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verle-
nen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. 

Elektronisch delen van gezondheidsgegevens 
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Welke gegevens worden gedeeld? 

   Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen wor-
den gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling. 

   Het gaat bijvoorbeeld om: 

 resultaten van bloedonderzoeken 

 röntgenfoto’s 

 vaccinatie- en medicatieschema’s 

 voorgeschreven en afgeleverde medicatie 

 informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behande-

lend arts werd meegedeeld 

   Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld ge-
zondheidsdossier’. 

Wat zijn uw rechten als patiënt? 

 U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. 

 U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw ge-

gevens. 

   Zelfs als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u de zorgverlener 
in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

   De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie 
heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van 
de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dit betekent 
dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en 
van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens 
hebben. 

Hoe registreert u uw toestemming? 

   Als u instemt met het principe van het beveiligd delen van uw ge-
zondheidsgegevens, kunt u uw toestemming registreren met uw elek-

tronische identiteitskaart (eID): via de toepassing ehealthconsent 

 via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of 

de opnamedienst van het ziekenhuis. 
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Hoe in het UZ Gent 

   Een patiënt die voor de eerste keer een afspraak heeft in het UZ 
wordt aan het onthaal geregistreerd met zijn identiteitskaart. Er wordt 
hem gevraagd of hij toestemming geeft voor het elektronisch delen 
van zijn gezondheidsgegevens. 

   Dit betekent dat de arts door wie hij behandeld zal worden toegang 
heeft tot zijn dossier en vervolgens de artsen naar wie hij eventueel 
doorverwezen wordt. Andere personen, zoals het verpleegkundig per-
soneel/secretariaat hebben dan een beperkte toegang voor admini-
stratieve doeleinden.  

   De privacy van de patiënt wordt zeer strikt afgeschermd. De IT af-
deling (intern computersysteem) van het UZ kan altijd nazien wie en 
wanneer, het dossier van een patiënt heeft ingekeken. 

 

ONZE JAARLIJKSE FEESTNAMIDDAG  

zal plaats hebben op zondag 4 oktober 2014 in de 

Salons Roskam te Merelbeke 

Noteer alvast de datum! 

D E  P R A AT H O E K  

De ideale plaats van samenkomst voor de  

levertransplantatiepatiënten  

Cafetaria UZ Gent K12 Gelijkvloers  

In de komende maanden afspraak op de volgende dagen  

Dinsdag - 2 juni  

Vrijdag - 4 september - 9 oktober - 6 november - 4 december 
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   Voor onze leden voegen we bij dit krantje de vernieuwde versie  van 

de bloeddruk-kontrolekaart voor de tweede helft van het jaar. 

   Leg de kaart steeds voor aan je dokter bij de consultaties. 

Bloeddrukkaart juli - december 2015 



 

 


