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Disclaimer voor artsen   

Door deze toepassing van i-mens vzw te gebruiken, erken en aanvaard je de inhoud  

van deze disclaimer.   

 

i-mens vzw staat in voor de beveiliging van de infrastructuur en de communicatie die via deze 

toepassing verloopt alsook voor de juistheid en de beschikbaarheid van de gegevens. 

Eventuele tijdelijke onderbrekingen door technische problemen zijn niet uit te sluiten en 

zullen altijd tot een minimum worden beperkt. i-mens vzw kan als doorgeefluik van de 

gegevens onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onbeschikbaarheid van het 

platform noch voor onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens. Als je onjuistheden of 

onvolledigheden vast zou stellen, neem dan onmiddellijk contact op met ons service 

center via 078 15 25 35.   

 

Je staat als behandelende geneesheer in voor het correcte gebruik van de 

gezondheidsgegevens van jouw patiënt die je consulteert bij gebruik van deze toepassing van 

i-mens vzw. Je hebt toegang tot deze gegevens om jouw patiënt te kunnen opvolgen en 

geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen in concrete gevallen. De gegevens uit deze 

toepassing zijn daarbij alleen bedoeld als hulpmiddel en mag je geenszins als medische 

analyse of diagnose aanzien.   

 

Je mag deze toepassing niet gebruiken om systematisch gezondheidsgegevens van al jouw  

patiënten in te lezen zonder een concrete zorgvraag van jouw patiënt of zijn/haar 

vertegenwoordiger, of de databank anderzijds systematisch te bevragen. Bij misbruik 

ontzeggen we je de toegang tot de databank. Naar aanleiding van het onrechtmatig 

gebruik van de databank kan i-mens vzw ook andere gerechtigde maatregelen nemen.  

 

Deze website met het online platform van i-mens vzw maakt gebruik van cookies. Dit zijn  

kleine softwarebestandjes die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw 

computer. Die informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de 

website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en 

efficiënter te laten verlopen.   

 

i-mens vzw heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer aan te passen en de wijzigingen 

kenbaar te maken via haar website. Gelieve daarom bij inloggen op deze toepassing steeds 

na te gaan of er geen wijzigingen aan de disclaimer zijn doorgevoerd.   

 

 

Disclaimer voor patiënten  

Door deze toepassing van i-mens vzw te gebruiken, erken en aanvaard je de inhoud  

van deze disclaimer.   

  

i-mens vzw hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en in het 

bijzonder jouw gezondheidsgegevens. We behandelen jouw gegevens altijd in 

overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We delen 

jouw persoonsgegevens via dit platform alleen met jouw zorgverleners en de door jou  

aangeduide vertrouwenspersonen.   

 

Je mag jouw persoonsgegevens altijd inkijken om na te gaan of ze juist zijn. Dit bepaalt de 

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 22 

augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Je kan onjuistheden in verband met 

jouw persoonsgegevens laten verbeteren. Neem hiervoor contact op met ons service center 

via 078 15 25 35.   
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i-mens vzw staat in voor de beveiliging van de infrastructuur en de communicatie die via deze 

toepassing verloopt alsook voor de juistheid en de beschikbaarheid van de gegevens. i-mens 

doet er alles aan om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.   

 

Deze website met het online platform van i-mens vzw maakt gebruik van cookies. Dit zijn  

kleine softwarebestandjes die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw 

computer. Die informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de 

website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en 

efficiënter te laten verlopen.   

 

i-mens vzw heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer aan te passen en de wijzigingen 

kenbaar te maken via haar website. Gelieve daarom bij inloggen op deze toepassing steeds 

na te gaan of er geen wijzigingen aan de disclaimer zijn doorgevoerd.   

 

Disclaimer voor vertrouwenspersonen  

Door deze toepassing van i-mens vzw te gebruiken, erken en aanvaard je de inhoud  

van deze disclaimer.   

 

Je gaat akkoord dat je de gegevens van de persoon die jou als vertrouwenspersoon 

aanduidde naar eer en geweten alleen zal gebruiken om mantelzorg te kunnen leveren of 

bepaalde zaken te kunnen signaleren aan de behandelende zorgverleners. Je bent er je 

van bewust dat je de verkregen gegevens niet mag gebruiken om zonder overleg met de 

bevoegde zorgverlener eigenhandig bepaalde zorgen te verlenen of andere beslissingen 

aangaande de gezondheid van de patiënt te nemen.   

 

i-mens vzw staat in voor de beveiliging van de infrastructuur en de communicatie die via 

deze toepassing verloopt alsook voor de juistheid en de beschikbaarheid van de gegevens. 

Eventuele tijdelijke onderbrekingen door technische problemen zijn niet uit te sluiten en 

zullen altijd tot een minimum worden beperkt. i-mens vzw kan als doorgeefluik van de 

gegevens onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onbeschikbaarheid van het 

platform noch voor onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens. Als je onjuistheden of 

onvolledigheden vast zou stellen, neem dan onmiddellijk contact op met ons service 

center via 078 15 25 35.   

 

Deze website met het online platform van i-mens vzw maakt gebruik van cookies. Dit zijn  

kleine softwarebestandjes die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw 

computer. Die informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de 

website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en 

efficiënter te laten verlopen.   

 

i-mens vzw heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer aan te passen en de wijzigingen 

kenbaar te maken via haar website. Gelieve daarom bij inloggen op deze toepassing steeds 

na te gaan of er geen wijzigingen aan de disclaimer zijn doorgevoerd. 

 

 

Disclaimer voor verpleegkundigen  

Door deze toepassing van i-mens vzw te gebruiken, erken en aanvaard je de inhoud  

van deze disclaimer.   

 

i-mens vzw staat in voor de beveiliging van de infrastructuur en de communicatie die via 

deze toepassing verloopt alsook voor de juistheid en de beschikbaarheid van de gegevens. 

Eventuele tijdelijke onderbrekingen door technische problemen zijn niet uit te sluiten en 

zullen altijd tot een minimum worden beperkt. i-mens vzw kan als doorgeefluik van de 
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gegevens onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onbeschikbaarheid van het 

platform noch voor onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens. Als je onjuistheden of 

onvolledigheden vast zou stellen, neem dan onmiddellijk contact op met ons service 

center via 078 15 25 35. Indien je een interne verpleegkundige van i-mens vzw bent vragen 

wij onmiddellijk contact op te nemen met jouw verantwoordelijke of dit zelf aan te passen in  

het elektronisch verpleegdossier.  

 

Je staat als verpleegkundige in voor het correcte gebruik van de gezondheidsgegevens van 

jouw patiënt die je consulteert bij gebruik van deze toepassing van i-mens vzw. Je hebt 

toegang tot deze gegevens om jouw patiënt te kunnen opvolgen en geïnformeerde 

beslissingen te kunnen nemen in concrete gevallen. De gegevens uit deze toepassing zijn 

daarbij alleen bedoeld als hulpmiddel en mag je geenszins als medische analyse of diagnose 

aanzien.   

 

Je mag deze toepassing niet gebruiken om systematisch gezondheidsgegevens van al jouw  

patiënten in te lezen zonder een concrete zorgvraag van jouw patiënt of zijn/haar 

vertegenwoordiger, of de databank anderzijds systematisch te bevragen. Bij misbruik 

ontzeggen we je de toegang tot de databank. Naar aanleiding van het onrechtmatig 

gebruik van de databank kan i-mens vzw ook andere gerechtigde maatregelen nemen.  

 

Deze website met het online platform van i-mens vzw maakt gebruik van cookies. Dit zijn  

kleine softwarebestandjes die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw 

computer. Die informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de 

website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en 

efficiënter te laten verlopen.   

 

i-mens vzw heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer aan te passen en de wijzigingen 

kenbaar te maken via haar website. Gelieve daarom bij inloggen op deze toepassing steeds 

na te gaan of er geen wijzigingen aan de disclaimer zijn doorgevoerd.   


