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STATISTISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR ZORGKWALITEIT 

 

Waarom verwerken de woonzorgcentra binnen Cura-Care uw persoonsgegevens? 

Cura-Care heeft een wettelijke verplichting om hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de 

gezondheidszorg, de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te waarborgen.  

Cura-Care verwerkt uw persoonsgegevens voor (onder meer) het uitvoeren van statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek naar de geleverde zorgkwaliteit en de impact van initiatieven voor 

kwaliteitsverbetering. Meer bepaald werkt Cura-Care samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit 

van Zorg vzw (VIKZ) aan de kwaliteit binnen enkele benoemde domeinen. U kan deze domeinen 

terugvinden op de website van het VIKZ.  

 

Welke gegevens worden verwerkt?  

We verwerken gezondheidsgegevens over medische en paramedische diagnostische en 

therapeutische praktijken die u toegediend worden of zijn en die de zorgkwaliteit kunnen meten of 

verbeteren. Daarnaast peilen we ook naar uw ervaringen als zorggebruiker. Ook de administratieve 

gegevens in verband met uw opname of aanmelding worden verwerkt. Er worden in geen geval meer 

persoonsgegevens verwerkt voor het VIKZ dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor 

ze verzameld worden.  

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?  

Uw gegevens worden gedeeld met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Dit gebeurt 

alleen mits akkoord van de directie van het woonzorgcentrum. Het VIKZ is een onafhankelijk instituut 

dat tot doel heeft de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse 

gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren. Voor het overmaken van de 

gegevens aan het VIKZ en de verdere verwerking door hen, moet het VIKZ een gunstig advies van het 

Informatie- en VeiligheidsComité kunnen voorleggen. Meer informatie over het VIKZ kan u vinden op 

zijn website.  
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Hoe worden uw gegevens gedeeld met VIKZ en door hen verwerkt?  

Cura-Care zal nooit uw identiteit kenbaar maken aan het VIKZ. Ofwel worden de persoonsgegevens 

anoniem overgemaakt ofwel worden uw gegevens gekenmerkt door een zogenaamd pseudoniem. We 

spreken dan van gecodeerde gegevens. Zonder bijkomende informatie, die niet aan het VIKZ wordt 

verstrekt, is het niet mogelijk om personen te identificeren aan de hand van deze gecodeerde 

gegevens. In de meeste gevallen zal Cura-Care het verband tussen deze identificatiecode en uw 

identiteit niet bewaren.  

Vooraleer persoonsgegevens overgemaakt worden aan het VIKZ, worden enkel de noodzakelijke en 

goedgekeurde gegevens samengebracht in een bestand. Dit bestand wordt via een specifiek 

versleuteld kanaal overgemaakt aan het VIKZ. Buiten expliciet aangeduide personen binnen Cura-Care 

heeft niemand toegang tot dat kanaal.  

 

Welke zijn uw rechten?  

Onverminderd uw rechten met betrekking tot uw patiëntendossier, kan u in het kader van deze privacy 

verklaring kosteloos informatie bekomen bij Cura-Care over: 

- de lijst van verwerkingen die betrekking hebben op uw persoonsgegevens voor het VIKZ; 

- de categorieën en lijst van persoonsgegevens die verwerkt worden; 

- het doeleinde van deze verwerkingen; 

- de bron van deze persoonsgegevens indien ze niet bij uzelf werden ingezameld.  

 

Waar kan u meer informatie bekomen over deze gegevensverwerkingen?  

Bij Cura-Care: 

- bij de directie van het woonzorgcentrum. 

De contactgegevens kan u terugvinden op de website. 

Bij het VIKZ: 

- zie de privacyverklaring op de website. 

 

 

  


