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aan JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Zesde staatshervorming - Samenwerkingsakkoord eHealth
De bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming
geeft uitvoering aan het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11
oktober 2011 dat voorzag in het overdragen van bevoegdheden in een aantal
beleidsdomeinen van het federale niveau naar de gemeenschappen en gewesten.
In het beleidsdomein van de minister voorziet de zesde staatshervorming in verschillende
samenwerkingsakkoorden. Het gaat dan over samenwerkingsakkoorden die kunnen of
moeten worden gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel en/of de federale staat.
Een van de onderwerpen betreft een samenwerkingsakkoord betreffende het beheer en
het gebruik van eHealth alsook het ten dienste stellen van de kennis- en
informatieoverdracht. In zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 573 van 16 april 2015
van Peter Persyn antwoordde de minister dat voor dit akkoord nog geen effectieve timing
was vastgelegd, maar dat het engagement genomen was om dit akkoord nog tijdens
deze zittingsperiode te onderhandelen en af te sluiten.
1.

Heeft de minister reeds contact gehad met zijn collega’s van de Franse
Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel en/of de
federale staat over dit voorstel van samenwerkingsakkoord?
Zo ja, welke onderwerpen zijn besproken en wat is ter zake beslist?
Zo neen, wanneer plant de minister contact op te nemen met zijn collega’s en wat
zal zijn insteek zijn vanuit de Vlaamse Gemeenschap?

2.

Acht de minister dit voorstel van samenwerkingsakkoord verplicht dan wel
facultatief? Stemt deze interpretatie overeen met die van zijn collega’s van de Franse
Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel en/of de
federale staat?

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 873 van 18 september 2015
van KARL VANLOUWE

1. We hebben reeds contact gehad over het voorstel van samenwerkingsakkoord. Dat
heeft onder meer geleid tot het protocolakkoord van 29 april 2013 over “het optimaal
elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren
bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen”.
Maar ten gronde moeten de gesprekken over het samenwerkingsakkoord nog
opgestart worden.
2. Het zogenaamde Vlinderakkoord van 11 oktober 2011 stelt:
“Volgende materies zullen in een samenwerkingsakkoord geregeld worden: (…)
b. Het beheer en het gebruik van eHealth en de kennis- en informatieoverdracht. Het
principe daarbij is een wederzijdse en onvoorwaardelijke verplichting tot uitwisseling
van beschikbare informatie met respect voor de rechten van de patiënt en de wet
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijgevolg zullen de federale
overheid en de deelstaten eHealth cofinancieren. (…)”
De beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt:
“Maximale aansluiting bij het eHealth-platform en de verdere uitbouw van Vitalink
De federale overheidsdienst (het eHealth-platform) faciliteert sinds jaren de
gegevensdeling in de zorg door het aanbieden van de daarvoor vereiste
basisdiensten. We zullen deze diensten maximaal gebruiken. Vlaanderen zal ook
actief blijven meewerken aan het actieplan e-Gezondheid 2013-2018, dat op 29 april
2013 werd goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Dat
actieplan bevat de gedeelde roadmap van de federale staat en de deelstaten om de
gezondheidszorg verder te informatiseren. Concreet zal deze samenwerking
vastgelegd worden in een “Samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de
deelstaten m.b.t. het beheer en het gebruik van eHealth en de kennis- en
informatieoverdracht.”
Verder bekrachtigde de Regering op 25 april 2014 het decreet betreffende de
organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg.
Dat moet het mogelijk maken om op Vlaams niveau een netwerk uit te bouwen voor
de gegevensdeling in de zorg, gekoppeld aan het eHealth-platform.
We achten het samenwerkingsakkoord dan ook nodig. Dat is ook de mening van onze
collega-ministers van Volksgezondheid, zoals bevestigd in het protocolakkoord van 29
april 2013 over “het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en
gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de
bijstand aan personen”.

