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1 GOEDKEUREN VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 28/6/2017 

Beslissing 

De leden keuren het verslag van de Raad van Bestuur van 28 juni 2017 goed. 

2 BESPREKIN PRINCIPE-NOTA ROND OPRICHTING 

OVERLEGCOMITÉS EN ADVIES ROND PORTAAlSTRATEGIE 

2.1 ADVIES ROND PORTAALSTRATEGIE ... -... -......... -....... -.......................... ,. ..................................................... ' 
Dominique Dejonckheere geeft toelichting bij de nota rond de portaalstrateg1e. 

De minister vraagt een advies over de evoluties van MyVitalink (=Vitalmk mobile) en t.o.v. 1n1t1atieven vanuit 
de sector. 

De burger heeft nood aan een gemeenschappelijk platform waar alle functies/portalen 
aangeboden worden voor de burger rond het delen van Zijn zorg- en welzijnsgegevens. Ook 
gegevens die niet afkomstig zijn van V1talink 
De Raad van Bestuur van VASGAZ werkt een kader uit voor 1nformat1edelmg in de 
gezondheidszorg- en welzijnssector waarbinnen ruimte gecreeerd wordt voor 1nit1at1even vanuit 
het werkveld, binnen een set van afspraken en standaarden van het gezondheidsportaal V1talink. 

De Raad van Bestuur wisselt hierover van gedachten en geeft volgende reacties· 

• Vanuit het apothekersnetwerk wordt er gemeld dat er problemen zijn rond de kwaliteit van de 
gegevens. 
Vanuit Zorg en Gezondheid wordt er gemvesteerd in kwaliteitsvolle software via IMEC om de 
interoperab11ite1t te verhogen. Bugs kunnen (door de koepels) gesignaleerd worden en dan wordt er 
gezocht naar een oplossing. 

• Momenteel 1s het voor de pat1ent niet duidelijk wie verantwoordelijk 1s voor het med1cat1eschema 
Zorg en Gezondheid vraagt aan de sector om afspraken te maken hoe men omgaat met het 
medicatieschema of hoe men werkt in een bepaalde regio of streek, .... 

• Momenteel moet de pat1ent zelf weten bij wie hij moet Zijn voor welke vraag Een betere ontsluiting 
van de bestaande portalen 1s nodig. 

• Vanuit het Wit-Gele Kruis wordt gemeld dat er een omschakeling komt naar mijnthuisverplegmg tegen 
begin 2018. 

• Er wordt binnen de V1talmk gebruikersgroep gewerkt aan een cookbook om voor venders transparant 
te Zijn waar ze zich moeten aan houden. 

• Er wordt gemeld dat de softwareleveranciers met softwarepakketten binnen de eerstelijn zich aan het 
organiseren Zijn zodat er één orgaan komt die de sector vertegenwoordigt. 

Beslissing 

De Raad van Bestuur erkent de noodzaak om een goed afsprakenkader te maken en vraagt aan de 
werkgroep Vitalink {Overlegcomité Vitalink) om een kader uit te werken door maximaal rekening te houden 
met volgende scope: 

• Elk project met een brede impact naar een of meerdere doelgroepen (buiten de organisatie) 
gerealiseerd door overheden, zorgactoren, zorgvoorzieningen moet ingeschreven worden in de 
programma planning eGezondheid. Men moet zich inschrijven in een prioriteiten planning beheerd 
door eHealth (naar de software industrie) 
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• Elk project maakt maximaal gebruik van de standaarden door eHealth vastgelegd. Nieuwe 
standaarden worden voorgelegd aan eHealth. Dit kadert ook in actieplan 13 van het programma 
eGezondheid 

• Koppeling met de drie kluizen in België is vereist indien dat data type bestaat in een of meerdere 
kluizen of vanaf wanneer dit beschikbaar komt in een van deze kluizen. Verplichte 
bouwstenen/gegevenstypes (vb journaalî medicatieschema) moeten overal identiek zijn en sommige 
moet men verplicht ook publiceren in de kluizen. 

• Centrale ontsluiting naar burger, hiervoor moet voor elk project een ajtoetsing gebeuren met het 
actiepunt 10 "PHRv van het actieplan eGezondheid en indien gevraagd moet hiermee gekoppeld 
worden. 

2.2 OPRICHTEN OVERLEGCOMITÉS 
Om de Raad van Bestuur bij te staan in de uitvoering van deze taken kunnen een aantal opdrachten 
toegewezen worden aan overlegcom1tés 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 1s volgens het decreet gegevensdeling) De Raad van Bestuur wordt steeds gemformeerd over de 
standpunten, . van het overlegcomité, net zoals de betrokken welzijns- en gezondheidssectoren. 

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. 

Zoals in de vonge vergadering van de Raad van Bestuur principieel afgesproken zullen er op termijn 3 
overlegcom1tés opgericht worden. 

• overlegcomité dat bevoegd 1s voor de gegevensdeling van persoonsgegevens met het oog op een 
continue en kwaliteitsvolle verstrekking van zorg(= overlegcomité Gegevensdeling) 

• overlegcomité voor de formele governance van V1talink als netwerk voor de gegevensdeling tussen 
de actoren in de zorg(= overlegcomité V1talmk) 

• overlegcomité dat bevoegd 1s voor de gegevensdeling met het oog op het genot van de rechten die 
voortvloeien uit de regelgeving over de sociale bescherming, waarin ook de admm1strat1e wordt 
opgenomen(= overlegcomité VSB) -wordt voorlopig niet opgericht 

De Raad van Bestuur beslist om binnen de overlegcom1tés te werken met plaatsvervangers. 

Voor het overlegcomité V1talmk is een voorstel van samenstelling uitgewerkt waar de Raad van Bestuur 
akkoord mee gaat 
Voor de representatieve vertegenwoordiging van de industrie wordt gekeken naar het mit1at1efvan de 
softwareleveranciers om zich te organiseren. 

Voor het overlegcomité gegevensdeling kunnen namen doorgegeven worden. 

De samenstelling zal voorgedragen worden aan de Vlaamse Regering die finaal de samenstelling van de 
overlegcom1tés goedkeurt 

Beslissing 

De leden geven hun goedkeuring aan dit voorstel van samenstelling voor het Overlegcomité Vitalink. Namen 
van vertegenwoordigers voor het overlegcomité gegevensdeling kunnen doorgegeven worden. 

Vergadering Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) 

pagina 3 van 7 



3 TOELICHTING TETRYS 

Arnaud Llppert geeft toelichting van de stand van zaken van Tetrys - Gemtegreerde Zorg voor chronisch 
zieken. 

Een aantal personen sluiten aan biJ deze toelichting. 

De Raad van Bestuur wisselt hierover van gedachten en geeft volgende reacties· 

• De Raad van Bestuur vraagt om voldoende rekening te houden met wat er op het terrein gebeurt en 
ontwikkeld wordt. 

• Gevraagd wordt hoe gekeken wordt welke behoeften er zIJn, welke zaken nog ontbreken. 
Arnaud Llppert verduideliJkt dat de vraag voor het ontwikkelen van zaken die nu ontbreken alt1Jd kan 
doorgegeven worden. In principe wordt dan gecheckt in de roadmap om te k1Jken b1J welke actie de 
vraag of behoefte aansluit. 

• Gevraagd wordt wanneer het proJect geslaagd kan genoemd worden 
Arnaud L1ppens wil via het Journaal komen tot ge integreerde zorgprojecten. Het Is het doel dat de 
software-leveranciers de behoeften kennen. 

• Gevraagd wordt hoe het patientenportaal vorm kan kriJgen. 
Vanuit eHealth wordt er onderzocht hoe er met de verschillende systemen (bestaande HUBs) 
afspraken kunnen gemaakt worden rond een pat1entenportaal. 

Beslissing 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en bedankt Arnoud lippert voor de toelichting. 

4 GEZINSBOND - PERSBERICHT DIGITALE ONGELETTERDHEID 

De leden van de Raad van Bestuur ontvingen een mail van Lieve Declerck op 19/9 om een aandacht te vragen 
voor het probleem van d1g1tale ongeletterdheid b1J een groot deel van de bevolking, een thema dat zij in een 
persbericht verspreidden. 

https: //www .qezI nsbond.be/persbenchten/Pagmas/6-september-2017. aspx 
https: //www.gezmsbond.be/Gezmspol1t1ek/stand punten/Paqmas/D1g1tale
computervaa rd 1gheden .aspx 

De Raad van Bestuur wisselt hierover van gedachten en geeft volgende reacties· 

• Het Is terecht om hier blijvende aandacht aan te besteden. 

• Het Is een evenwicht zoeken tussen gebru1ksvnendeliJkhe1d en ve1lighe1d van de informatie. 

• De zorgverstrekkers kunnen ook een rolspelen in dit verhaal 

• Er zIJn ook afspraken (op federaal niveau) met de ziekenfondsen dat ZIJ ook een taak hebben 

• Ook vanuit de mutualiteiten worden er inspanningen geleverd bv. rond coaching en trajectbegeleiding. 

• Deze problematiek vraagt inspanningen op verschillende niveaus, toch zal er alt1Jd een groep zijn die 
nooit d1g1taal kan bereikt worden 

Beslissing 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de problematiek. 
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5 ONTWERP ONDERNEMINGSPLAN VASGAZ 

Volgens het Decreet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor gegevensdeling tussen 
de actoren in de zorg moet de Raad van Bestuur een beheersovereenkomst/ondernemingsplan indienen bij de 
Vlaamse Regering. 

Op basis van de eerdere bespreking is een ontwerp van ondernemingsplan opgemaakt dat voorligt ter 
bespreking. 

Beslissing 

De leden gaan akkoord met het voorliggend ontwerp van ondernemingsplan van het Vlaams Agentschap . 

voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ). De leden mandateren 
de gedelegeerd bestuurder om het document in te dienen bij de Vlaamse Regering. 

6 POUS lBESî U EfRSAANSPIRAKEUJ KH El D 

Zoals afgesproken is er een rondvraag geweest om een goede polis af te sluiten rond de 
bestuurdersaansprakelijkheid. 

De zoektocht heeft voorlopig geen resultaat gegeven omdat de gevraagde dekking van 20 mio niet bij één 
verzekeraar op de Belgische markt kan bekomen worden. 

De Raad van Bestuur wisselt hierover van gedachten en geeft volgende reacties: 

• Gevraagd wordt waarom het bedrag zo hoog is? 
Dit bedrag was afgesproken binnen de Raad van Bestuur na advies van één van de leden. 

• Sommige organisaties werken zonder bestuurdersaansprakelijkheid maar leggen een duidelijk 
afsprakenkader vast. 

Voorgesteld wordt om advies in te winnen en daarover terug te koppelen naar de Raad van Bestuur. 

Beslissing 

De leden gaan akkoord met het voorstel om verder advies in te winnen en daarna terug te koppelen nàar de 

Raad van Bestuur. 

7 VARIA 

Karine MOYKENS Peter RAEYMAEKERS 
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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 aanwezig 

AMPE Jan aanwezig 

DEWAELE Jollen aanwezig 

voor de zorggebruikers VAN EYGEN Marleen aanwezig 

VANDORMAEL Dorien aanwezig 

DECLERCK Lieve aanwezig 

WILLEKE NS Sophie Niet aanwezig 

voor de zorgverleners en GRYP St1Jn verontschuldigd 

hulpverleners die binnen 

voorzieningen werken VAN GANSBEKE Hendrik aanwezig 

WYFFELS Eric aanwezig 

DELAETER Ene 
verontschuldigd 

(volmacht) 

voor de zorgverleners en HUYSENTRUYT Inge aanwezig 

hulpverleners die buiten 

voorzieningen werken VERTONGEN Willy aanwezig 

VAN POTTELBERGH Herwig aanwezig 

VAN DER LOOY Gretel aanwezig 
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voordragende groep Naam Voornaam handtekening 

voor de sociale partners VANDER STEENE Wouter verontschuldigd 

VAN HERCK Pieter Niet aanwezig 

DE SMET Frank aanwezig 
voor de zorgkassen en de 

ziekenfondsen 
VERERTBRUGGEN Patrick Niet aanwezig 

CEUPPENS Ann aanwezig 

VAN ROY Karin aanwezig 

VAN STIJVOORT Els verontschuldigd 

voor platform eHealth ROBBEN Frank aanwezig 

voorVDI DEJAEGER Nathalie aanwezig 

Regeringscommissaris DEWOLF Dirk aanwezig 

Regeri ngsco mm 1ssa ns VAN DER ELST St1Jn verontschuldigd 

Gedelegeerd bestuurder MOYKENS Kanne aanwezig 

Experten CORLUY Bert aanwezig 

PONSAERT Frank aanwezig 

VEREECKEN Kevin 
Verontschuldigd 

{volmacht) 
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