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Elektronisch melden van infectieziekten - General Data Protection Regulation
(GDPR)

Geachte collega, geachte mevrouw, geachte heer,
Mede omwille van de nieuwe Europese regelgeving wat privacy betreft, de
General Data Protection Regulation (GDPR), brengen we u op de hoogte dat we
een mogelijkheid voorzien hebben om infectieziekten elektronisch te melden op
een beveiligde manier via het eHealth platform.
Dit kan door de meldingen vanuit een eHealth Box of vanuit een UMM (Unified
Messaging Module) te sturen naar ons UMM-adres (zie verder) binnen het
eHealth platform.
UMM is een gemeenschappelijke eHealth box, waarmee door eHealth beveiligde
gegevens kunnen verstuurd en ontvangen worden. Deze gegevens zijn versleuteld
(geëncrypteerd) waardoor dit een veilige manier van communiceren is. Op die
manier kunnen meldingen van infectieziekten, die mogelijk ook persoonsgegevens bevatten, op een voor de privacy correcte manier gecommuniceerd
worden.
Voor de meldingen van infectieziekten hebben enkel die personen van de afdeling
preventie van Zorg en Gezondheid toegang, die specifiek betrokken zijn bij het
opvolgen en verwerken van de gemelde infectieziekten om de nodige
maatregelen te kunnen nemen.
Indien u tevoren de gewoonte had af en toe meldingen van infectieziekten op een
niet beveiligde elektronische manier door te geven (via e-mail), kunt u de inhoud
van uw berichten nog steeds op dezelfde manier opmaken, maar dan versturen
naar deze UMM. Dit is een unieke module, van waaruit naderhand de dossiers
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toegewezen zullen worden aan degene die het dossier verder zal opvolgen. Het is dus niet nodig om resultaten
op te splitsen in een apart bericht per provincie.
Naar de toekomst toe voorzien we wel een evolutie naar een manier om de gegevens op te vragen die zo goed
mogelijk afgestemd is met wat door sommige laboratoria gemeld wordt aan ScienSano (het vroegere WIV) in
het kader van bv. de peillaboratoria. Hierover worden momenteel afspraken gemaakt en hierbij willen we zo
uniform mogelijk werken met de manier van gegevens registreren en opvolgen in de laboratoria, onder andere
qua coderingen van type onderzoeken. Dit gebeurt in samenwerking met een paar laboratoria die bereid
waren om hiervoor in een proefproject te stappen.
Hoe kunt u de UMM bereiken voor uw meldingen infectieziekten?
•
•

Via uw eHealth Box kunt u de correcte geadresseerde vinden met nummer 1990001916 in de
categorie “Speciale door het eHealth-platform erkende entiteit”.
In Hector kunt u ons vinden als VAZG (1990001916)(MELDINGINFECTIEZIEKTEN).

Ik herinner er u graag aan dat het de meldingen betreft die aan alle laboratoria en artsen opgelegd zijn via het
ministerieel besluit van 18 juli 2016 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot
bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om
ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen.
Meer info over meldingen van infectieziekten vindt u ook op onze website https://www.zorg-engezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven en in het Vlaams Infectieziektebulletin
www.infectieziektebulletin.be waarvoor u zich gratis kunt inschrijven.
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