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De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en stelt vast dat op basis van de deelnemers aan de vergadering en 
de leden die een volmacht gaven, het quorum niet bereikt is.  

De punten waarover op deze vergadering een beslissing moet worden genomen, zullen daarom via schriftelijke 
procedure aan alle leden worden voorgelegd. 

De Raad van Bestuur wordt geïnformeerd dat er twee leden zijn gewijzigd (1) Jan Ampe ipv Bob marien 
(VLOZO) en (2) Ann Ceuppens ipv Hendrik-Jan Kusters (MLOZ) en dat Dhr. Chris Vander Auwera (in de Raad van 
Bestuur van 14/3/2017 aangeduid als onafhankelijke deskundige) heeft meegedeeld dat hij het engagement 
als expert niet zal opnemen.  
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1 GOEDKEUREN VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 14/3/2017 
Beslissing 

De leden keuren het verslag van de Raad van Bestuur van 14 maart 2017 goed, mits de aanduiding van Dhr. 
Chris Vander Auwera als onafhankelijke deskundige in het verslag wordt geschrapt. 

 

2 PROJECT ‘GEGEVENSDELING ROND ZWANGERSCHAP’: 
TOELICHTING DOOR KIND EN GEZIN (EVELYNE DEGUFFROY EN 
GUNTER LOOS) 

EVELYNE DEGUFFROY EN GUNTER LOOS van Kind en Gezin geven een toelichting over het project 
‘gegevensdeling rond zwangerschap’ dat Kind en Gezin momenteel uitwerkt.  

De presentatie  
Gegevensdeling 

rond zwangerschap  

Op basis van de toelichting wisselen de leden van de Raad van Bestuur verder van gedachten en geven 
volgende reacties: 

• De leden bevestigen dat er hefbomen mogelijk zijn vanuit VASGAZ. 
• Vanuit Vitalink wordt gesuggereerd om ook de Nederlandse standaarden te bekijken. De collega’s van 

Kind en Gezin hebben inderdaad contact met NICTIZ om verder af te stemmen.  
• De leden merken op dat bepaalde prioriteiten (bv. van de kluizen) mee kunnen genomen worden naar 

de bespreking op het IKW eGezondheid. 
• De leden vragen naar de mogelijkheden van de zwangere vrouw zelf. Kan ze zelf gegevens bekijken? 

Kind en Gezin bevestigt dat de zwangere vrouw de gegevens niet enkel zal kunnen raadplegen, maar 
dat ze ook zelf informatie zal kunnen schrijven. 

• Gevraagd wordt hoe de software-leveranciers betrokken worden. Kind en Gezin wenst het aanbod zo 
ruim mogelijk open te stellen. De stem van de leveranciers is al opgenomen bij de SNOMED codering.  

• Als timing geeft Kind en Gezin aan dat ze de pilootfase dit najaar willen starten. 

Beslissing: 

De voorzitter bedankt Evelyne Degufffroy en Gunter Loos voor hun bijdrage en benadrukt dat dit project 
volledig binnen de scope van het agentschap gegevensdeling valt. 

De Raad van Bestuur vraagt om dit project verder op te volgen binnen het Overlegcomité Vitalink en een 
technisch advies te maken van dit project. 

3 GOEDKEUREN BEGROTING 2018 
Eén van de opdrachten van de Raad van Bestuur is om jaarlijks een begroting op te maken en goed te keuren. 
Conform de instructies vanuit de Vlaamse Overheid zijn twee documenten opgemaakt. 

In het voorliggend voorstel wordt uitgegaan van constant beleid in 2018 (dus behouden van het budget van 
25.000 euro). Mogelijkerwijze zal een extra budget nodig zijn voor de nog af te sluiten verzekeringen, maar 

https://www.nictiz.nl/
https://www.health.belgium.be/nl/terminologie-en-codestelstels-snomed-ct
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gelet op de onbekende factor op dit moment van de hoegrootheid van dat bedrag, wordt dit verschoven naar 
een eventuele budgetcontrole. 

Beslissing 

De leden keuren de begroting 2018 van het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling 
tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) principieel goed. Via schriftelijke procedure zal aan de leden de 
goedkeuring gevraagd worden. 

De leden mandateren de gedelegeerd bestuurder om de goedgekeurde begroting correct en tijdig in te 
dienen (en mandateren haar om de documenten digitaal te ondertekenen). 

4 EVALUATIE VAN HET SYMPOSIUM GEGEVENSDELING OP 8 MEI 
VASGAZ organiseerde, samen met Flanders’Care, op 8 mei een symposium in de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Er was een grote opkomst vanuit de welzijns- en 
gezondheidssectoren, vanuit het beleidsdomein WVG, vanuit kennisinstellingen,… . Na twee toelichtingen over 
de algemene verordening gegevensbescherming en de impact ervan op de zorg- en welzijnssector werden een 
aantal lopende projecten (Vitalink, Kinddossier, eYouth, MijnVAPH) voorgesteld. Een debat met verschillende 
stakeholders en de speech van minister Jo Vandeurzen sloten dit symposium af. 

De presentaties kan u hier terugvinden. 

De leden van de Raad van Bestuur geven hun reacties op dit symposium: 

• De Raad van Bestuur informeert naar het aantal deelnemers en de inschrijvingen. 
De inschrijvingen werden nauwgezet opgevolgd. Telkens er een annulatie was werd dit opgevuld met 
iemand die op de wachtlijst stond. Maximum tien geïnteresseerden hebben we moeten teleurstellen. 

• De leden ontvingen positieve feedback naar de inhoud en de organisatie. 
• Het aanwezige publiek was zeer divers. 
• Bij een volgend symposium zal het aanvragen van accreditering meegenomen worden. 

De voorzitter beklemtoont dat dit symposium hoge verwachtingen heeft gegenereerd voor het agentschap, en 
hij hoopt dat dit zich mag uiten in de agenda van de Raad van Bestuur. 

Beslissing 

De leden nemen kennis van de evaluatie van het symposium gegevensdeling op 8 mei 2017. 

5 BESPREKING PRINCIPE-NOTA ROND OPRICHTING 
OVERLEGCOMITÉS 

Karine Moykens, gedelegeerd bestuurder, geeft toelichting bij deze nota. Cfr. artikel 37 en 38 van het decreet 
gegevensdeling kan de Raad van Bestuur zich laten bijstaan in de uitvoering van een aantal taken door een 
overlegcomité. 

Een overlegcomité zal adviezen formuleren aan de Raad van Bestuur waarvoor een (formeel) positief advies 
van het Agentschap vereist is volgens het decreet gegevensdeling.  

Daarnaast kan een overlegcomité ook autonoom standpunten innemen (waar geen formeel advies voor 
vereist is volgens het decreet gegevensdeling). De Raad van Bestuur wordt steeds geïnformeerd over de 
standpunten, … van het overlegcomité, net zoals de betrokken welzijns- en gezondheidssectoren.  

https://flanderscare.be/nieuws/symposium-gegevensdeling-zorg-betere-zorg
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De Raad van Bestuur kan enkel gemotiveerd afwijken van adviezen die het overlegcomité voorstelt (artikel 37). 
Adviezen vanuit het overlegcomité worden dus altijd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Om de doorlooptijd 
zo klein mogelijk te houden zal vaak via schriftelijke procedure gewerkt worden. 

In de nota wordt voorgesteld om op termijn 3 overlegcomités op te richten: 

• overlegcomité dat bevoegd is voor de gegevensdeling van persoonsgegevens met het oog op een 
continue en kwaliteitsvolle verstrekking van zorg (= overlegcomité Gegevensdeling) 

• overlegcomité voor de formele governance van Vitalink als netwerk voor de gegevensdeling tussen de 
actoren in de zorg (= overlegcomité Vitalink) 

• overlegcomité dat bevoegd is voor de gegevensdeling met het oog op het genot van de rechten die 
voortvloeien uit de regelgeving over de sociale bescherming, waarin ook de administratie wordt 
opgenomen (= overlegcomité VSB) –  Dit overlegcomité wordt voorlopig niet opgericht, gelet op de 
stand van zaken van VSB. 

Voorgesteld wordt om het overlegcomité Vitalink te starten op 1 januari 2018, zodat de huidige werkgroep ICT 
haar werkzaamheden kan afronden tegen eind december 2017. 

Karine Moykens vestigt de aandacht op het feit dat in het huishoudelijk reglement er opgenomen is dat de 
vergadering rechtsgeldig kan doorgaan indien de helft van de leden aanwezig is en de leden beslissen bij 
gewone meerderheid. Aangezien adviezen nadien worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur (die met 
tweederde meerderheid moet beslissen), lijkt een gewone meerderheid voor een overlegcomité voldoende.  

De leden van de Raad van Bestuur geven hun reacties op dit voorstel: 

• Gevraagd wordt waarom er nu twee aparte overlegcomités worden opgericht. 
De gedelegeerd bestuurder verduidelijkt dat het overlegcomité Vitalink voortwerkt op de 
inspanningen van de werkgroep ICT.  
Het overlegcomité gegevensdeling moet nog opstarten en zal eerder werken rond AVG, de opstart 
binnen sectoren,… . Het voorstel is om de dynamiek van het overlegcomité ICT te behouden. Maar 
uiteraard kan er op termijn nagekeken worden of er de mogelijkheid is om overlegcomités te laten 
samenvloeien. 
Vanuit Zorg en Gezondheid wordt aangevuld dat het overlegcomité Vitalink aangestuurd wordt door 
gebruikers en potentiële gebruikers en ook zal waken over de juridische en operationele 
verantwoordelijkheid van Vitalink. 

• Gevraagd wordt naar de keuzes rond de samenstelling. 
De gedelegeerd bestuurder benadrukt dat de huidige situatie is overgenomen. Aangezien de adviezen 
steeds aan de Raad van Bestuur moeten voorgelegd worden, is er transparantie over de werking van 
het overlegcomité. De gedelegeerd bestuurder wil waken over de werkbaarheid (door het aantal 
leden) van de vergaderingen.  
De samenstelling van het overlegcomité Vitalink is ook gespiegeld aan eHealth. 
Een evaluatie van de samenstelling kan op termijn bekeken worden. 

• VDI vraagt een raadgevende stem in het overlegcomité Vitalink. Dit wordt toegevoegd. 

Er wordt bijkomend afgesproken om de informatie vanuit de werkgroep ICT naar de Raad van Bestuur te laten 
doorstromen.  

Beslissing 

De leden geven een principiële goedkeuring aan dit voorstel. Een voorstel van verdere uitvoering wordt 
geagendeerd op de volgende vergadering. 
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DEELNEMERSLIJST vergadering Raad van Bestuur Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond 
Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) dd 14 maart 2017 

voordragende groep Naam Voornaam handtekening 

voor de zorgvoorzieningen DIDDENS Kristof aanwezig 

  RAEYMAEKERS Peter aanwezig 

  VAN DEN BOSSCHE Lieve verontschuldigd 

  AMPE Jan verontschuldigd 

  DEWAELE Jolien verontschuldigd 

voor de zorggebruikers OP DE BEECK Suzanne aanwezig  

  VANDORMAEL Dorien verontschuldigd 

  DECLERCK Lieve verontschuldigd  

  WILLEKENS Sophie verontschuldigd 

voor de zorgverleners en 
hulpverleners die binnen 
voorzieningen werken 

GRYP Stijn verontschuldigd  

VAN GANSBEKE Hendrik aanwezig  

  WYFFELS Eric verontschuldigd 

  DELAETER Eric aanwezig  

voor de zorgverleners en 
hulpverleners die buiten 
voorzieningen werken 

HUYSENTRUYT Inge aanwezig  

VERTONGEN Willy verontschuldigd  

  VAN POTTELBERGH Herwig verontschuldigd  

  VAN DER LOOY Gretel aanwezig  
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voordragende groep Naam Voornaam handtekening 

voor de sociale partners VANDER STEENE Wouter aanwezig  

  VAN HERCK Pieter aanwezig  

voor de zorgkassen en de 
ziekenfondsen 

DE SMET Frank aanwezig  

VERERTBRUGGEN Patrick verontschuldigd 

  KUSTERS Hendrik-Jan verontschuldigd 

  VAN ROY Karin aanwezig 

  VAN STIJVOORT Els verontschuldigd 

voor platform eHealth ROBBEN Frank verontschuldigd 

voor VDI DE JAEGER Nathalie aanwezig  

Regeringscommissaris DEWOLF Dirk 

Verontschuldigd 
(Dominique 
Dejonckheere als 
vervanger) 

Regeringscommissaris VAN DER ELST Stijn aanwezig  

Gedelegeerd bestuurder MOYKENS Karine aanwezig  

Experten CORLUY Bert verontschuldigd 

 PONSAERT Frank verontschuldigd 

 VEREECKEN Kevin aanwezig 
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