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Reglement aangaande de bescherming  van de persoonlijke 
levenssfeer van de patiënten – UVC Brugmann  
 
 
De naleving van het medisch beroepsgeheim en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn een essentiële 
garantie van het vertrouwen dat u in ons stelt. Teneinde u zo doeltreffend mogelijk te informeren, werd een reglement 
met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gezondheidsgegevens uitgewerkt. Wordt verstaan onder de 
verwerking van persoonlijke gegevens: het verzamelen, aanwenden, beheren, communiceren en archiveren van uw 
naam, uw adresgegevens, de gegevens omtrent de verstrekte zorgen…  
 
Opgelet, onderhavig reglement is niet van toepassing op de inzage en de mededeling van uw medisch dossier geregeld 
bij de wet van 22/08/2002 betreffende de rechten van de patiënt. Hiertoe kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Medische Directie op het volgende adres : directionmedicale@chu-brugmann.be 
 
 
 
Het UVC Brugmann waarborgt de bescherming van uw persoonlijke gezondheidsgegevens en voorkomt elke niet 
gemachtigde toegang tot deze informatie.  
 
De geïnformatiseerde verwerking van uw persoonlijke gezondheidsgegevens gebeurt overeenkomstig de wet van 30 juli 
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Het registreren van uw persoonlijke gezondheidsgegevens heeft als primaire doel u de best mogelijke zorgverstrekking te 
bieden, waarbij uw veiligheid en een doeltreffend administratief beheer binnen het ziekenhuis verzekerd worden 
(bemiddeling, geschillendossiers, ongewenste gebeurtenissen,…).   
 
Na uw identiteit te hebben aangetoond, beschikt u over een recht op informatie, inzage en verbetering van uw 
persoonsgegevens.   
  
Hierbij kunt u schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres 
dpo@chu-brugmann.be 
  
Het UVC Brugmann stelt zijn reglement aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ter uw beschikking, 
op aanvraag bij de dienst opnamen. Dit reglement is eveneens beschikbaar via onze website : www.chu-brugmann.be.  
 
 
 

mailto:directionmedicale@chu-brugmann.be
mailto:dpo@chu-brugmann.be

