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De heer Herman Bielen

Donkeindeweg 80
3520 Zonhoven

uw contactpersoon Fernand Cluyssen
uw kenmerk

Verpleegdossier mevrouw Nouwens

Geachte heer Bielen

datum 9 april 2009
ons kenmerk ROB/FC/jvdh/09/J '1'1'

Wij hebben uw brief van 1 april 2009 goed ontvangen en met de bescherming van de privacy van onze
residenten in ons achterhoofd wensen we hier als volgt op te reageren.

De informatie die u als vertrouwenspersoon verkrijgt, mag u uitsluitend in het belang van de patiënt, in dit

geval mevrouw Nouwens, aanwenden.

Wanneer u het verpleegdossier onmiddellijk op internet zet, kunnen wij ,niet anders dan vaststellen dat u
uw taak als vertrouwenspersoon niet te goeder trouw uitvoert. Wij zien ons dan ook genoodzaakt om
dergelijke informatie niet meer aan u mee te delen

Wij dienen er u ook op te wijzen dat in feite alleen mevrouw Nouwens het verpleegdossier kan opvragen,
eventueel met hulp van haar vertrouwenspersoon. Uit uw schrijven van 28 februari 2009 blijkt echter dat
u de rollen omkeert. U vraagt het dossier op en vraagt mevrouw Nouwens vervolgens uw verzoek te
bevestigen.

Dat wij u het verpleegdossier tóch hebben overgemaakt, is een bewijs van onze soepele houding die wij
ten opzichte van u trachten aan te nemen. Dat u ons telkens weer boycot en onze goede bedoelingen tracht
in twijfel te trekken door alles op het internet te zetten, verplicht ons ertoe in de toekomst voorzichtiger te
zijn met het meedelen van deze delicate informatie.

Ook in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger van mevrouw Nouwens zullen wij u alle medische
informatie omtrent mevrouw Nouwens moeten weigeren vermits volgens de patiëntenwetgeving de
vertegenwoordiger pas kan optreden op het ogenblik en voor de periode dat de patiënt niet in staat is zijn
rechten uit te oefenen.

Aangezien u zelf van mening bent dat mevrouw Nouwens nog volledig wilsbekwaam is, kan enkel zij
haar verzorgingsdossier opvragen.
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Gelet op wat voorafgaat en gelet op het feit dat wij ons verantwoordelijk achten voor de bescherming van
de privacy van onze residenten, kunnen wij niet anders dan het verzorgingsdossier van mevrouw
Nouwens enkel en alleen nog door te geven aan haar huisarts voor wie het medisch beroepsgeheim geldt.

Hoogachtend

Namens het OCMW

Eefje Van Wortswinkel
de voorzitter
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