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Vlaamse Onderwijsraad Algemene Raad 
Leuvenseplein 4 16 september 2003 
1000 Brussel AR/VHE/ADV/001 

 

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het 
gezondheidsinformatiesysteem 

1 Situering 

De Vlaamse overheid wil een gezondheidsinformatiesysteem opzetten dat een operationeel 
informatiesysteem en een epidemiologisch informatiesysteem omvat.  

Het operationele gezondheidsinformatiesysteem heeft tot doel de gegevensuitwisseling te 
optimaliseren tussen zorgverstrekkers, organisaties met terreinwerking en 
informatieknooppunten onderling. Daarbij is het de bedoeling om de continuïteit en de 
kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren.  

Het epidemiologische gezondheidsinformatiesysteem heeft tot doel het Vlaamse 
gezondheidsbeleid zoveel mogelijk op evidentie te doen steunen om zo de gezondheidszorg 
optimaal te organiseren.  

Het voorontwerp van decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem voorziet in de 
wettelijke bepalingen om dergelijk gezondheidsinformatiesysteem op te zetten.  

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 19 juni 2003 een adviesvraag over bovenvernoemd 
voorontwerp van decreet. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de koepels 
van CLB, van ouders en van leerlingen, aangevuld met een vertegenwoordiging van het Vast 
Bureau heeft het ontwerpadvies voorbereid.  

De Algemene Raad heeft het advies over het voorontwerp van decreet betreffende het 
gezondheidsinformatiesysteem uitgebracht op 16 september 2003 met eenparigheid van 
stemmen, in aanwezigheid van 24 leden. Twee leden onthielden zich.  

2 Advies 

2.1 Het gezondheidsinformatiesysteem 

De Algemene Raad is positief over de achterliggende intenties bij dit voorontwerp van 
decreet. De Algemene Raad is het eens met het uitgangspunt dat de huidige situatie op het 
terrein qua gegevensopslag en –doorstroming ongunstig is voor de zorgverstrekkers, de 
zorgnemers en voor het globale gezondheidsbeleid. De Algemene Raad onderschrijft stellig 
het belang van een epidemiologisch informatiesysteem met het oog op het kunnen voeren 
van een adequaat gezondheidsbeleid.  

 

De Algemene Raad betreurt ten zeerste dat niet de hele welzijns- en gezondheidssector 
onder de toepassing van dit voorontwerp van decreet valt. De Algemene Raad heeft er 
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kennis van genomen dat men in het oorspronkelijk opzet wel de gehele welzijns- en 
gezondheidssector heeft willen meenemen, maar dat belangrijke segmenten van de 
welzijnssector afgehaakt hebben.  

Dat is een gevolg van de toepassing van de privacywetgeving en een aantal Europese 
directieven in dit voorontwerp van decreet. Dat betekent dat o.a. het Vlaams fonds voor 
sociale integratie van personen met een handicap niet in de toepassing van dit decreet 
betrokken is. De Algemene Raad vraagt met aandrang dat hiervoor een adequate oplossing 
wordt bedacht.  

Met dit decreet heeft men ook weinig of geen vat op een heel belangrijk en groot segment 
van de medische sector omdat deze tot de federale bevoegdheidsdomeinen behoort. Men 
kan met name de huisartsen, de kinderartsen, de spoedgevallendiensten en 
arbeidsgeneeskundige diensten niet verplichten aan het informatiesysteem deel te nemen 
behalve voor heel specifiek, onderhandelde en betaalde acties. Dit brengt met zich mee dat 
enkel Kind en Gezin en de CLB kunnen verplicht worden (met de voorziene straffen) voor het 
invullen van het vaccinatiebestand maar dat er enkel een vrijwillige input komt van de andere 
diensten. 

De invoering van een gezondheidsinformatiesysteem krijgt maar ten volle betekenis indien 
ook de zorgverstrekkers of organisaties met terreinwerking die onder de federale 
bevoegdheidsdomeinen vallen, betrokken kunnen worden. De Algemene Raad vraagt met 
aandrang om hierover in overleg te treden met de federale overheden.  

2.2 Het multidisciplinaire karakter van de gezondheidszorg 

De Algemene Raad betreurt het dat het voorontwerp van decreet, en dit in tegenstelling tot 
de begripsomschrijving in art. 2, een louter medische invulling geeft aan het begrip 
gezondheid. In het kader van de gezondheidszorg is een multidisciplinaire invulling van het 
begrip “gezondheid” nochtans steeds meer aangewezen.  

Dit heeft allerlei negatieve gevolgen.  

1 Het individuele gezondheidsdossier krijgt een sterk administratieve én eenzijdige 
medische invulling. Dit staat in scherp contrast met het multidisciplinair dossier zoals 
door de CLB’s wordt bijgehouden. In het multidisciplinair dossier worden immers 
naast administratieve gegevens en gegevens inzake gezondheidszorg ook gegevens 
bijgehouden in verband met de begeleiding inzake de leerplicht, in verband met het 
verzekerd aanbod van de CLB’s, in verband met de vraaggestuurde begeleiding 
evenals de resultaten van gebeurlijk multidisciplinair overleg.  

2 Artikel 11, §1, bepaalt dat voor de CLB het multidisciplinair dossier als (equivalent 
van) het individueel gezondheidsdossier geldt én bepaalt dat de bepalingen inzake 
het MDD van toepassing zijn voor zover ze afwijken van artikel 6 tot 10. Toch vreest 
de Algemene Raad dat de louter medische interpretatie die het voorontwerp van 
decreet geeft aan het begrip “gezondheid” tot gevolg zou kunnen hebben dat de 
éénheid van het multidisciplinair dossier van de CLB’s op termijn in gedrang zou 
gebracht kunnen worden. De toepassing van art. 42 § 1 zou alleszins de 
beeldvorming over de CLB’s kunnen schaden, en dit door de sterk medische 
benadering. De toepassing van art. 42 §1 werkt immers de beeldvorming van de 
CLB’s als administratieve gezondheidsdienst in plaats van een leerlinggebonden 
multidisciplinaire begeleidingsdienst in de hand. Via de beeldvorming zou er ook een 
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onbedoelde negatieve weerslag kunnen zijn op de begeleidingsopdracht van de 
CLB’s.  

3 In het ontwerpdecreet wordt nergens bepaald welke gegevens voor overdracht in 
aanmerking komen. Het zegt enkel dat het moet gaan om gegevens “die nodig zijn 
om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren”. Daar kunnen 
dus ongetwijfeld ook psychologische en sociale gegevens toe behoren. Het is 
evenwel volkomen onduidelijk hoe psychologische en sociale gegevens vanwege 
andere zorgverstrekkers en organisaties met terreinwerking kunnen overgedragen 
worden. Art. 19 gaat volledig voorbij aan de problemen die rijzen bij het éénduidig 
interpreteren van psychologische en sociale gegevens.  

4 De definitie van beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg wordt onvoldoende 
breed omschreven. De sociale en psychologische disciplines worden hierdoor niet 
gevat, dit doet afbreuk aan hun werk en beroepscompetentie. Bovendien is het 
voorontwerp van decreet in tegenspraak met het decreet betreffende de centra voor 
leerlingenbegeleiding dd. 1/12/1998, waarin geen hiërarchische relatie tussen de 
verschillende disciplines is ingebouwd (cfr. art. 11).  

Ondanks het feit dat de Algemene Raad zich ervan bewust is dat de 
privacywetgeving het simpelweg uitbreiden van deze definitie verhindert, blijft hij van 
mening dat het absoluut wenselijk is dat de uitbreiding van de definitie op één of 
andere wijze wordt gerealiseerd. De Algemene Raad heeft kennis genomen van het 
feit dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (advies 
n°30/36, §16, vierde lid, in fine) voorgesteld heeft om aan de Koning de mogelijkheid 
te geven bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Commissie, de 
notie “beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg” nader te omschrijven. Tot op 
heden werd hieraan evenwel nog geen uitvoering gegeven.  

De Algemene Raad stelt daarom een andere mogelijke oplossing voor om de 
uitbreiding van het begrip “beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg” de facto te 
realiseren. De Algemene Raad stelt voor om in art. 2 van dit decreet naast 
beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg ook technische medewerkers van de 
organisaties met terreinwerking zoals omschreven in art. 73 van het decreet 
betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding dd. 1/12/1998 te vermelden.  

2.3 Impact op de werking van de CLB’s 

Het voorontwerp van decreet heeft een belangrijke impact op de werking van de CLB’s. Het 
is volkomen terecht dat in art. 11 § 1 wordt bepaald dat het multidisciplinaire dossier als 
individueel gezondheidsdossier geldt en dat voor zover deze afwijken van art. 6 tot en met 
10, de bepalingen betreffende het multidisciplinair dossier in de Centra voor 
Leerlingbegeleiding van toepassing zijn. Ook in art. 17 § 2 wordt bepaald dat voor de centra 
voor leerlingenbegeleiding het netoverschrijdende informaticasysteem geldt als elektronische 
registratie en dat de interne bepalingen met betrekking tot dit systeem van toepassing zijn 
voor zover ze afwijken van art. 13 tot en met 16.  

De Algemene Raad wijst er evenwel op dat in het voorontwerp van decreet nog heel wat 
andere bepalingen zijn opgenomen die strijdig zijn met het Besluit van de Vlaamse regering 
betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingbegeleiding.  

Het gaat dan met name om de bepalingen in verband met de bewaartijd (art. 12 en art. 18), 
met betrekking tot de gegevensuitwisseling in het operationele informatiesysteem (art. 19) en 
met betrekking tot de kennisgeving, het inzage en het verzet (art. 42 tot en met art. 47).  
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De Algemene Raad adviseert dat in elk geval het bovenvernoemd BVR van toepassing zou 
zijn in zoverre de bepalingen in het BVR afwijken van de artikels 42 tot en met 47.  

Toch stelt de Algemene Raad ook principiële vragen bij de wenselijkheid van sommige van 
deze bepalingen (cfr. infra).  

De uitvoering van het voorontwerp van decreet, en in het bijzonder art. 19, zal een 
behoorlijke impact hebben op de werklast van het personeel, zeker indien niet zou worden 
ingegaan op voorafgaande vraag. Ook het bovenvernoemd BVR bepaalt dat de mededeling 
van gegevens aan derden slechts mag gebeuren op verzoek of na schriftelijke toestemming 
van de leerling of zijn ouders. Het gaat hier evenwel om een beperkte informatiestroom, met 
name wanneer de leerling door schoolwijziging door een ander CLB wordt begeleid. De 
informatiestroom die door het gezondheidsdossier op gang wordt gebracht, is veel groter. Ze 
heeft betrekking op de gehele leerlingenpopulatie. Dit impliceert dat de centra voor 
leerlingenbegeleiding van elke zorggebruiker toestemming moeten vragen om gegevens uit 
het individuele gezondheidsdossier over te dragen aan andere zorgverstrekkers of andere 
organisaties met terreinwerking, los van de CLB context. Bovendien moet elk CLB de 
zorggebruiker informeren over de elektronische registratie en de gegevens die daarin 
voorkomen. Ook wordt zeer gedetailleerd opgegeven wat er moet medegedeeld worden, wat 
op zichzelf extra werk meebrengt. Men mag daarbij ook verwachten dat dit meer vragen zal 
creëren en dus ook indirect een bijkomende workload zal realiseren.  

De Algemene Raad vindt dat deze extra taakbelasting voor de CLB’s enkel kan worden 
opgenomen indien dit ook bijkomende werkingsmiddelen genereert. De Algemene Raad 
wenst niet dat door de bijkomende opdrachten de basisopdrachten van de CLB’s in het 
gedrang zouden komen.  

Art. 12 en art. 18 legt de bewaartijd vast op 30 jaar. Deze termijn van 30 jaar zal een 
behoorlijke financiële kost met zich meebrengen, bovendien stelt er zich ook een probleem 
qua archiveringscapaciteit en beheer. 

Wanneer de nodige middelen niet ter beschikking worden gesteld om uitvoering te geven 
aan de artikels 12, 18 en 19 vraagt de Algemene Raad uitdrukkelijk dat ook hier het Besluit 
van de Vlaamse regering inzake het multidisciplinair dossier van toepassing zou zijn.  

Art. 16 van het voorontwerp van decreet bepaalt dat de organisatie met terreinwerking een 
gegevenscoördinator kan aanstellen. Ofschoon art. 16 dus geen verplichting oplegt tot het 
aanstellen van dergelijke gegevenscoördinator is de Algemene Raad de mening toegedaan 
dat de opdrachten die aan de gegevenscoördinator worden toegewezen inderdaad 
essentieel op te nemen taken zijn. Deze vergen een specifieke deskundigheid. De feitelijke 
noodzaak tot aanstelling van een gegevenscoördinator dient daarom ook een bijkomende 
subsidie te genereren. 

2.4 Impact op het NICO-project 

Dit voorontwerp van decreet probeert terecht een gestructureerde aanpak te regelen van een 
gezondheidsinformatiesysteem.  

De CLB’s staan op het punt om een informaticasysteem te implementeren dat hun volledige 
werking in kaart wenst te brengen. Het gezondheidsluik is daar slechts één onderdeel van.  

De CLB-sector, ontwikkelt met het NICO project een geïnformatiseerd systeem dat zowel het 
individuele leerlingendossier, als de niet-leerlinggebonden werking (projectwerking, 
preventie, coachen van leerkrachten, eigen personeelsvorming, kwaliteitscontrole,…) in kaart 
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brengt. Ook het individuele leerlingendossier omvat meer informatie dan informatie over de 
medische gezondheid.  

Daarom mag het systeem dat de CLB’s nu invoeren niet ondergeschikt worden aan het 
gezondheidsinformatiesysteem. Het NICO systeem moet daarin integreren maar zonder dat 
de eigen werking daardoor belast wordt. Zoals dit decreet nu opgesteld is, kan dit de werking 
van de CLB’s, en het NICO project in het bijzonder, belasten (vb. door iedere keer bij het 
doorsturen van gegevens een omzetting te vragen van eigen identificatie, encryptie ea).  

De nodige garanties (waar en hoe) dienen ingebouwd te worden om dit op te vangen.  

Toch geeft dit decreet ook nieuwe mogelijkheden aan de CLB’s, en in het bijzonder aan 
NICO, om hun diverse opdrachten rondom de gezondheid en het welzijn beter te volbrengen. 

De impact van de uitvoering van dit voorontwerp op het CLB-registratiesysteem dat in volle 
ontwikkeling is binnen het NICO-project, is bijzonder groot : zowel op technisch vlak als meer 
inhoudelijk vlak.  

In het NICO-project worden afspraken gemaakt over de uitwisselingsstandaarden en 
formaten waarmee de ganse applicatie met externen zal communiceren. Er wordt een uniek 
leerlingennummer en een uniek zorgverstrekkernummer ontwikkeld. Er worden standaarden 
bepaald voor de encryptie van het informatietransport over het web.  

Ook wordt er binnen NICO nu reeds een bepaalde nomenclatuur gehanteerd en een bepaald 
classificatiesysteem uitgewerkt.  

Om te kunnen vermijden dat men de werkwijze in het kader van het NICO-project al te zeer 
moet omvormen, bepleit de Algemene Raad bijzonder sterk dat ook ten aanzien van de 
verdere besluitvorming ter uitvoering van dit decreet zijn advies zou worden gevraagd.  

Bovendien wijst de Algemene Raad erop dat de overheid moet voorzien in de 
tegemoetkoming van kosten die de eventuele omvorming van bepaalde onderdelen met zich 
mee zou brengen. 

Wat het unieke leerlingennummer en het unieke zorgverstrekkernummer betreft, zijn de 
CLB’s totnogtoe niet in de gelegenheid gesteld het rijksregisternummer te hanteren. De 
Algemene Raad dringt er ten zeerste op aan dat er duidelijkheid komt over wat al dan niet 
toegelaten is. Bovendien wordt er zeer op aangedrongen dat er gestreefd wordt naar 
afstemming tussen het leerlingennummer en het zorgverstrekkernummer enerzijds en het 
gezondheidsnummer anderzijds.  

De Algemene Raad is van mening dat NICO, het informaticasysteem van de CLB-sector, 
aan alle voorwaarden voldoet om als informatieknooppunt en als intermediair zoals in art 2, 
9° en 10° omschreven, te functioneren. De Algemene Raad verwacht bijgevolg dat NICO zal 
erkend worden én als informatieknooppunt én als intermediair.  

2.5 Kennisgeving en inzagerecht 

In art. 8 wordt de mogelijkheid geboden aan de zorgverstrekker tot het bijhouden van 
persoonlijke notities. Deze persoonlijke notities worden niet in het individuele 
gezondheidsdossier opgenomen. In het decreet worden verder geen bepalingen opgenomen 
met betrekking tot deze persoonlijke notities.  

De Algemene Raad formuleert bij deze werkwijze bezwaren. Zij laat immers toe dat, naast 
het individuele gezondheidsdossier met inzagerecht, een tweede dossier met persoonlijke 



 

 6 

notities ontstaat. Deze persoonlijke notities kunnen circuleren zonder enige controle of 
inzagerecht. Deze werkwijze draagt niet bij tot de responsabilisering van de hulpverlener.  

De Algemene Raad stelt voor dat het bijhouden van persoonlijke notities verplicht 
geregistreerd en gemotiveerd wordt in het individuele gezondheidsdossier, conform de 
regeling in art. 6 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair 
dossier in de centra voor leerlingbegeleiding.  

In art. 43 wordt aan de zorggebruiker rechtstreeks inzagerecht gegeven in de gegevens die 
over hem worden bijgehouden in het individuele gezondheidsdossier en de elektronische 
registratie. De Algemene Raad wijst erop dat het bestaan van verschillende systemen van 
inzagerecht in de verschillende organisaties met terreinwerking tot problemen leidt wanneer 
er een gegevensoverdracht gebeurt in het kader van het operationele informatiesysteem. 
Daarbij wijst ze in het algemeen op het probleem dat ontstaat wanneer een bepaalde 
organisatie inzage verleent in gegevens die via overdracht verkregen zijn en waarvoor zij niet 
de nodige deskundigheid in huis heeft om deze gegevens adequaat te duiden naar de 
zorggebruiker. In het algemeen is de Algemene Raad ook de mening toegedaan dat 
rechtstreeks inzagerecht tenminste moet gepaard gaan met een recht op duiding en 
begeleiding, opdat het inzagerecht voor de zorggebruiker tot een daadwerkelijke 
meerwaarde zou kunnen leiden. Hij vraagt zich in dit verband zelfs af of een plicht tot duiding 
en begeleiding vanwege de organisatie met terreinwerking en vanwege een zorgverstrekker 
met betrokkenheid bij het dossier geen noodzaak moet zijn.  

2.6 Gegevensoverdracht in het kader van het operationele informatiesysteem en 
het epidemiologische informatiesysteem 

Art. 19 bepaalt dat de zorggebruiker toestemming moet verlenen voor de 
gegevensoverdracht in het kader van het operationele informatiesysteem. De toestemming 
kan verleend worden voor elke specifieke overzending afzonderlijk maar ook in het 
algemeen voor het geheel van overzendingen in het kader van het operationele 
informatiesysteem.  

De Algemene Raad adviseert om de mogelijkheid tot het verlenen van een algemene 
toestemming te beperken in de tijd. De Algemene Raad stelt daarbij een tijdslimiet van 10 
jaar voorop.  

De Algemene Raad is verder van oordeel dat de toestemming voor het geheel van 
overzendingen in het kader van het operationele informatiesysteem hernieuwd moet worden 
op het moment dat de jongere hiertoe handelingsbekwaam wordt geacht (cfr. infra). 

2.7 Handelingsbekwaamheid van jongeren ten aanzien van bepaalde taken 

In het voorontwerp van decreet wordt voor de handelingsbekwaamheid van jongeren ten 
aanzien van een aantal taken de leeftijdsgrens van 14 jaar gehanteerd.  

Art. 19 bepaalt dat de toestemming voor doorzending van gegevens vanaf de leeftijd van 14 
jaar door de zorggebruiker zelf gegeven wordt. Zodra de zorggebruiker de leeftijd van 14 jaar 
heeft bereikt wordt hij zelf in kennis gesteld van de elektronische registratie (art 42 §1).  

Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan een zorggebruiker zich verzetten tegen het inzagerecht 
door de ouders (art. 43) en zich verzetten tegen opname van de gegevens in de 
elektronische registratie en in het bronbestand (art. 47).  
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De Algemene Raad twijfelt aan de opportuniteit om een zorggebruiker vanaf de leeftijd van 
14 jaar handelingsbekwaam te achten voor dit soort taken. Daarbij denkt de onderwijsraad in 
het bijzonder aan situaties waarbij jongeren risicovol gedrag vertonen. Bovendien wijst de 
Algemene Raad erop dat ouders verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van hun 
kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.  

De Algemene Raad vraagt dit opnieuw te bekijken en dit ook te situeren ten aanzien van de 
ontwikkelingen die momenteel gaande zijn met betrekking tot de leeftijdsgrens voor het 
verkrijgen van handelingsbekwaamheid ten aanzien van bepaalde taken.  

2.8 Uitvoeringsbesluiten 

Het voorontwerp van decreet voorziet dat nog heel wat belangrijke bepalingen via 
uitvoeringsbesluit geregeld zullen worden. Zo wordt in art. 7 § 2 gesteld dat de Vlaamse 
regering nog nadere bepalingen kan stellen inzake de inhoud van het individuele 
gezondheidsdossier. Art. 13 § 3 bepaalt dat de Vlaamse regering nog nadere bepalingen kan 
stellen aan het elektronische registratieplatform, aan de inhoud van de elektronische 
registratie en aan de vorm waarin de gegevens daarin worden opgenomen.  

De Algemene Raad kan zich scharen achter de algemene idee om in het decreet 
hoofdzakelijke de basisprincipes van het gezondheidsinformatiesysteem vast te stellen. Meer 
gedetailleerde bepalingen die aan een grotere mate van actualisering onderhevig zijn, 
kunnen vervolgens via een regeringsbesluit worden vastgesteld.  

Deze uitvoeringsbesluiten kunnen evenwel een grote impact hebben op de werking van de 
CLB’s. Daarom bepleit de Algemene Raad stellig dat ook over deze uitvoeringsbesluiten zijn 
advies wordt gevraagd.  

3 Besluit 

De Algemene Raad is positief over de achterliggende intenties bij dit voorontwerp van 
decreet. Wel is de Algemene Raad bezorgd over het feit of de CLB’s bij toepassing van dit 
decreet nog in de mogelijkheid zullen zijn om zich op hun kerntaken te concentreren. 
Overigens zijn de baten voor de CLB’s voorlopig nog beperkt omdat een belangrijk segment 
van welzijnssector niet participeert en er vanuit een heel belangrijk en groot segment van de 
medische sector slechts input in het gezondheidsinformatiesysteem op vrijwillige basis kan 
gerealiseerd worden.  

Daarom kan de Algemene Raad slechts een gunstig advies verlenen aan dit voorontwerp 
van decreet indien: 

- er een duidelijk engagement is om én de hele welzijnssector én de hele medische 
sector op een vergelijkbare wijze te betrekken bij het gezondheidsinformatiesysteem; 

- de CLB’s voor de extra taken die hen worden toebedeeld extra werkingsmiddelen 
ontvangen en extra personeel toegewezen krijgen;  

- er een duidelijk engagement is om de Vlaamse Onderwijsraad ook om advies te 
vragen over de uitvoeringsbesluiten.  

Jacques Perquy       Louis Van Beneden 

Administrateur-generaal      Voorzitter 
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Bijlage bij het ontwerpadvies inzake het gezondheidsinformatiesysteem 

Art. 2 : begripsomschrijvingen 
6° Gezondheid 

De begripsomschrijving van gezondheid is hier terecht ruim, dit in tegenstelling tot het 
gebruik ervan in de eigenlijke tekst van het decreet.  

Toch stelt de Algemene Raad voor om de definitie te wijzigen naar de algemeen aanvaarde 
definitie van gezondheid zoals omschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie in 1946 : 
gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet 
enkel de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken".  

3° beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg 

Er zijn bezwaren bij de enge definiëring van het begrip beroepsbeoefenaar van de 
gezondheidszorg. Een ruime definitie van gezondheid impliceert ook een ruime definiëring 
van het begrip “beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg”. Daartoe zou de lijst met 
beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg uitgebreid moeten worden. Een andere 
oplossing bestaat erin om naast de beroepsbeoefenaar ook een “technisch personeelslid van 
de organisatie met terreinwerking”, zoals opgesomd in art. 73 van het decreet betreffende de 
centra voor leerlingenbegeleiding dd. 1/12/1998, te vermelden.  

7° identificerende persoonsgegevens 

Waarom niet spreken van “identificatiegegevens” omdat identificerende persoonsgegevens 
in de privacywetgeving veel ruimer wordt omschreven, nl. “Artikel 1. § 1. Voor de toepassing 
van deze wet wordt onder " persoonsgegevens " iedere informatie betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna " betrokkene " 
genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan 
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of 
meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.” Dit geldt voor de ganse tekst. 

21° zorgverlening 

Het begrip “zorg” krijgt hier een smalle invulling. Dit is in tegenspraak met de algemene 
maatschappelijk invulling van het begrip “zorg”, die breder is dan gezondheidszorg.  

In de definities ontbreken een aantal essentiële begripsomschrijvingen : voogd, operationeel 
informatiesysteem (art. 4 § 1), epidemiologisch informatiesysteem (art. 4 § 2), 
verantwoordelijke voor het individuele gezondheidsdossier (art. 9 § 1), gegevenscoördinator 
(art. 16 § 1), bronbestand (art. 23 §1).  

Art. 6 : samenwerkingsverband 
Het begrip samenwerkingsverband is zeer vaag omschreven en is daardoor voor 
interpretatie vatbaar. Er is onvoldoende duidelijk omschreven welke criteria zullen gelden 
opdat samenwerking als een samenwerkingsverband volgens de bepalingen van art. 6 zal 
gelden.  

Art. 8 : persoonlijke notities 
In dit artikel wordt de mogelijkheid geboden aan de zorgverstrekker tot het bijhouden van 
persoonlijke notities. Deze persoonlijke notities worden niet in het individuele 



 

9 

gezondheidsdossier opgenomen. In het decreet worden verder geen bepalingen opgenomen 
met betrekking tot deze persoonlijke notities.  

Ofschoon art. 11 § 1 bepaalt dat de bepalingen van het multidisciplinair dossier hier van 
toepassing zijn, en het multidisciplinair dossier het bijhouden van dergelijke persoonlijke 
notities niet toelaat formuleert de Algemene Raad toch principiële bezwaren bij dergelijke 
werkwijze. Deze laat immers toe dat, naast het individuele gezondheidsdossier met 
inzagerecht, een tweede dossier met persoonlijke notities ontstaat. Deze persoonlijke notities 
kunnen circuleren zonder enige controle of inzagerecht. Zoiets draagt niet bij tot de 
responsabilisering van de hulpverlener.  

De Algemene Raad stelt voor dat het bijhouden van persoonlijke notities verplicht 
geregistreerd en gemotiveerd wordt in het individuele gezondheidsdossier, conform de 
regeling in art. 6 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair 
dossier in de centra voor leerlingbegeleiding. 

Art. 10 § 1 
Zou hier niet beter expliciet verwezen worden naar de privacy-wetgeving en het 
beroepsgeheim ?  

Art. 12 
Het Besluit van de Vlaamse regering inzake het multidisciplinair dossier bepaalt dat de 
dossiers 10 jaar worden bewaard. Art. 12 zet die termijn op 30 jaar. De termijn van 30 jaar 
zal een behoorlijke financiële kost met zich meebrengen, bovendien stelt er zich ook een 
probleem qua archiveringscapaciteit en beheer. 

Indien geen bijkomende middelen kunnen worden toegekend aan de CLB’s voor de kosten 
die hieraan verbonden zijn, adviseert de Algemene Raad om, voor wat de CLB’s betreft, het 
Besluit van de Vlaamse regering over het multidisciplinair dossier van toepassing te maken. 

Art. 13 par 1 & 2 
De bepalingen in dit artikel noodzaken tot éénduidige afspraken naar standaardisatie en 
codificatie.  

Art. 13 par. 3 
Dit artikel dat aan de Vlaamse regering de mogelijkheid biedt wijzigingen aan te brengen aan 
het systeem van elektronische registratie, kan ernstige consequenties hebben voor de 
werking van de zorgverstrekkers en de organisaties met terreinwerking.  

De Algemene Raad herneemt daarom nog eens zijn verzoek om ook over de 
uitvoeringsbesluiten van het decreet een advies te kunnen formuleren.  

Art. 16 
De bepalingen in dit artikel brengen bijkomende taken met zich mee, en hebben bijkomende 
kosten tot gevolg.  

Art. 18 
Dit artikel is in tegenspraak met de bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering over 
het multidisciplinair dossier. De termijn van 30 jaar zal een behoorlijke financiële kost met 
zich meebrengen, bovendien stelt er zich ook een probleem qua archiveringscapaciteit en 
beheer.  
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Indien geen bijkomende middelen kunnen worden toegekend aan de CLB’s voor de kosten 
die hieraan verbonden zijn, adviseert de Algemene Raad om, voor wat de CLB’s betreft, het 
Besluit van de Vlaamse regering over het multidisciplinair dossier van toepassing te maken. 
(zie ook de commentaar bij art. 12) 

Art. 19 par. 1 
De CLB’s zijn niet voorzien op de kosten die deze specifieke aanpak met zich meebrengt.  

Volgens het Besluit van de Vlaamse regering over het multidisciplinair dossier gebeurt de 
overdracht automatisch tenzij daartegen verzet is aangetekend. Indien geen bijkomende 
middelen kunnen worden toegekend aan de CLB’s voor de kosten die deze werkwijze met 
zich meebrengt, adviseert de Algemene Raad om, voor wat de CLB’s betreft, het Besluit van 
de Vlaamse regering over het multidisciplinair dossier van toepassing te maken.  

De Algemene Raad adviseert verder nog volgende tekstwijziging. “….de 
gegevenscoördinator aan de in artikel 5, §1, §2, bedoelde zorgverstrekkers en organisaties 
met terreinwerking die erom verzoeken, …” 

Art. 19 bepaalt dat de toestemming voor doorzending van gegevens vanaf de leeftijd van 14 
jaar door de zorggebruiker zelf gegeven wordt. De Algemene Raad twijfelt aan de 
opportuniteit om een zorggebruiker vanaf de leeftijd van 14 jaar hiervoor 
handelingsbekwaam te achten. Daarbij denkt de onderwijsraad in het bijzonder aan situaties 
waarbij jongeren risicovol gedrag vertonen. Bovendien wijst de Algemene Raad erop dat 
ouders verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van hun kinderen tot de leeftijd van 
18 jaar. 

Art. 19 part. 3 
De toestemming kan gevraagd worden zowel door de verantwoordelijke voor het individuele 
gezondheidsdossier als door diegene die de overzending van de gegevens vraagt.  

Ofschoon de Vlor het eens is met het algemene principe moet toch vermeden worden dat de 
vragende partij geen opdracht kan geven aan de andere partij om toestemming te vragen. 
Ook hier verwijst de Algemene Raad graag naar het besluit van de Vlaamse regering over 
het multidisciplinair dossier, waar voor de overdracht van gezondheidsgegevens uitdrukkelijk 
verwezen wordt naar de voorwaarden opgenomen in art. 7, § 2 van de Wet Verwerking 
Persoonsgegevens. (1) 

De Algemene Raad adviseert verder nog volgende tekstwijziging. “De in §1 bedoelde 
toestemming kan verkregen worden hetzij voor elke specifieke volledige of gedeeltelijke 
overzending afzonderlijk, ….” 

De Algemene Raad adviseert om de mogelijkheid tot het verlenen van een algemene 
toestemming te beperken in de tijd. De Algemene Raad stelt daarbij een tijdslimiet van 10 
jaar voorop. De toestemming moet hernieuwd worden wanneer de jongere 
handelingsbekwaam wordt geacht.  

Art. 23 
In art. 23 worden enkele begrippen gedefinieerd die beter ook vooraan zouden vermeld 
worden.  

                                                
1 Straete, I, Van der & Put J. (2002). Het multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Tijdschrift voor 

Onderwijsrecht en –beleid, nr. 4, p. 283 
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In par. 2 moet in elk geval verduidelijkt worden dat het enkel kan gaan om beschikbare 
gegevens.  

Art. 33 §2.  
De Algemene Raad adviseert volgende tekstwijziging 

De in §1 bedoelde verwerkingen vallen onder de privacywetgeving en mogen er niet toe 
leiden dat een individuele zorggebruiker in de resultaten hiervan kan worden herkend.  

Art. 34 §2.  
De Algemene Raad adviseert volgende tekstwijziging 

De in §1 bedoelde verwerkingen vallen onder de privacywetgeving en mogen er niet toe 
leiden dat een individuele zorggebruiker in de resultaten hiervan kan worden herkend.  

Art. 35 §2.  
De Algemene Raad adviseert volgende tekstwijziging 

De in §1 bedoelde verwerkingen vallen onder de privacywetgeving en mogen er niet toe 
leiden dat een individuele zorggebruiker in de resultaten hiervan kan worden herkend.  

Art. 42 
De toepassing van art. 42 werkt ongewenste beeldvorming over de CLB’s in de hand : niet 
die van het CLB als een leerlinggebonden multidisciplinaire begeleidingsdienst, wel als 
zijnde een administratieve gezondheidsdienst .  

Het feit dat elk CLB als een afzonderlijke organisatie met terreinwerking wordt beschouwd, 
impliceert dat bij elke schoolwijziging of elk wijziging van CLB deze procedure opnieuw moet 
worden gevolgd.  

De Algemene Raad vraagt met aandrang dat het besluit van de Vlaamse regering op het 
multidisciplinair dossier hier van toepassing zou zijn. De Algemene Raad vraagt dat hier het 
BVR inzake het MDD van toepassing zou zijn.  

Art. 43 §1 
Dit artikel strookt niet met het Besluit van de Vlaamse regering op het multidisciplinair 
dossier waar geen rechtstreeks inzagerecht voorzien is. De Algemene Raad vraagt met 
aandrang dat het besluit van de Vlaamse regering op het multidisciplinair dossier hier van 
toepassing zou zijn. In haar advies bij het besluit beschouwt de Raad van State (Advies 
Raad van State, nr. 30.914/1) dit als een reglementaire bevestiging van de eerder 
gehanteerde werkwijze van CLB’s en vroegere PMS-centra. De regeling werd conform de 
Wet Persoonsgegevens beschouwd. (2) 

Art. 43§2:  
Indien de verantwoordelijke voor het individuele gezondheidsdossier in de onmogelijkheid 
verkeert om zich van het in het vorig lid bedoelde verzet te vergewissen of dit een onredelijk 
grote inspanning zou vragen  mag hij het inzagerecht uitbreiden tot de ouders, mits hij dit in 
het belang van de zorggebruiker acht en de inzage gebeurt door tussenkomst van een 
beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg. De Algemene Raad vraagt om een nadere 
specifiëring van de elementen die bepalen dat men in de onmogelijkheid verkeert dan wel 

                                                
2 Straete, I, Van der & Put J. (2002). Het multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Tijdschrift voor 

Onderwijsrecht en –beleid, nr. 4, pp. 280 
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dat dit een onredelijk grote inspanning zou vragen. De huidige verwoording kan tot 
willekeurigheid leiden.  

Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan een zorggebruiker zich verzetten tegen het inzagerecht 
door de ouders. De Algemene Raad twijfelt aan de opportuniteit om een zorggebruiker vanaf 
de leeftijd van 14 jaar hiervoor handelingsbekwaam te achten. Daarbij denkt de 
onderwijsraad in het bijzonder aan situaties waarbij jongeren risicovol gedrag vertonen. 
Bovendien wijst de Algemene Raad erop dat ouders verantwoordelijk gesteld worden voor 
het gedrag van hun kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.  

Art. 47§2.  
Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan een zorggebruiker zich verzetten tegen opname van de 
gegevens in de elektronische registratie en in het bronbestand. De Algemene Raad twijfelt 
aan de opportuniteit om een zorggebruiker vanaf de leeftijd van 14 jaar hiervoor 
handelingsbekwaam te achten. Daarbij denkt de onderwijsraad in het bijzonder aan situaties 
waarbij jongeren risicovol gedrag vertonen. Bovendien wijst de Algemene Raad erop dat 
ouders verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van hun kinderen tot de leeftijd van 
18 jaar.  

Verder vraagt de Algemene Raad nog volgende tekstwijziging. 

Indien de zorggebruiker zich in een wettelijke of kennelijke toestand van onbekwaamheid tot 
uiten van zijn wil bevindt, wordt het in §1 bedoelde verzet uitgeoefend door zijn voogd of, bij 
ontstentenis van een voogd, door de persoon die de zorggebruiker onder zijn hoede heeft en 
handelt in het belang van de zorggebruiker. 

Art. 49 
Hier wordt terecht op gewezen dat zorgverstrekkers en organisaties met terreinwerking 
personen niet mogen aansporen tot weigeren.  

De beperking tot zorgverstrekker leidt ertoe dat andere CLB-medewerkers dan de 
beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg zich hier niet aan moeten houden.  

Ofwel moet in dit artikel expliciet melding worden gemaakt van de “andere 
CLB-medewerkers”, ofwel moet naar een meer algemene oplossing worden gezocht (cfr. art. 
2). 

Art. 50 
Vermits alle CLB’s geopteerd hebben om één centraal systeem uit te werken om hun 
werking te informatiseren voldoen zij volledig aan de bepalingen van dit artikel en kunnen ze 
dus als informatieknooppunt functioneren.  

Art 53 
De CLB’s voldoen ook aan de voorwaarden om als intermediaire organisatie te functioneren. 
Ook hieraan voldoen de CLB’s, vermits in het lastenboek voor NICO ook vermeld staat dat 
de CLB’s aan gegevensverwerking moeten doen, conform art 20 van het CLB decreet. 

Art. 55 tot en met 70 
Het gezondheidsinformatiesysteem is geen uniform systeem. Dit bestaat uit diverse 
systemen, al dan niet geïnformatiseerd. De CLB’s, met het NICO-project, maken daar deel 
van uit, ofschoon de gegevens die in NICO worden opgeslagen ruimer zijn. Het is onduidelijk 
welke systemen onder toezicht gesteld worden van de toezichtscommissie. De Algemene 
Raad vraagt met aandrang dat het voorwerp van toezicht nader gespecifieerd wordt.  
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Gezien de aard van de gegevens in het gezondheidsinformatiesysteem vraagt de Algemene 
Raad verder nog dat de samenstelling van de toezichtscommissie wordt aangepast opdat 
ook andere disciplines van de gezondheidszorg vertegenwoordigd zouden zijn.  

Art 71 tot en met 73 
Het toezicht vanwege de Vlaamse regering en de verantwoordingsplicht van de 
informatieknooppunten en de intermediaire organisaties mogen nooit de eigen werking en 
opdrachten van de zorgverstrekkersorganisaties met terreinwerking discrediteren.  

Art. 74, art. 75  
De Algemene Raad meent dat de bepalingen in deze artikels enkel geldig kunnen zijn indien 
de zorgverstrekker en de organisatie met terreinwerking door de overheid daadwerkelijk in 
de gelegenheid worden gesteld om de aan hem toegekende opdrachten uit te voeren. (cfr. 
punt 2.3). 

De Algemene Raad suggereert verder nog om de opsomming van artikels in de artikels 74 
en 75 te vervangen door de tekst “bedoeld in dit decreet”. Zo kan men vermijden dat bij 
eventuele latere wijzigingen dit artikel ook steeds aangepast moet worden. 
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