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Brussel, 7 mei 2020 

Sciensano 
J. Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
België
www.sciensano.be
info@scienano.be

COVID-19 enquête | Informatiebrief voor betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger 

Geachte Mevrouw/Heer, 

Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid) heeft een federaal vastgelegde surveillance-taak in het 
kader van de volksgezondheid. Als onderdeel daarvan heeft Sciensano (verwerkingsverantwoordelijke 
van de gegevens) van de Risk Management Group die werd opgericht in het kader van de COVID-19 
pandemie, opdracht gekregen om met de hulp van de Belgische ziekenhuizen persoonsgegevens te 
verzamelen en verwerken van gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde COVID-19 infectie.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese wetgeving die de bescherming 
van persoonsgegevens regelt, is van toepassing op deze opdracht. Sciensano heeft deze 
gegevensverzameling daarom voorgelegd aan het Informatieveiligheidscomité Sociale Zekerheid & 
Gezondheid. Op 20 maart 2020 werd een machtiging verleend voor deze gegevensverwerking. 

Sciensano neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig, daarom bezorgen wij 
u graag onderstaande informatie en contactgegevens.

Waarom en op welke wettelijke basis worden er persoonsgegevens verzameld? 

De gegevensverwerking gebeurt voor de vervulling van een taak van algemeen belang op het gebied 
van de volksgezondheid. De doelstelling is het identificeren van risicofactoren bij patiënten die ernstige 
complicaties vertonen ten gevolge van een infectie met het virus COVID-19 en het bestuderen van de 
klinische evolutie van deze patiënten. Op basis van deze studie worden de bevoegde autoriteiten van 
accurate en up-to-date informatie voorzien teneinde deze gezondheidscrisis te kunnen beheersen.  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang worden deze opgeslagen? 

De categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden betreffen: 
- Gewone persoonsgegevens zoals geboortedatum, geslacht, postcode
- Bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, maar enkel diegene die verband

houden met de COVID-19 infectie

Uw naam en voornaam worden niet verzameld. Enkel het ziekenhuis kent uw volledige 
identiteitsgegevens. De gegevens die we verzamelen worden op een gecodeerde wijze overgedragen 
aan Sciensano. 

De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen minstens tot het voltooien van de opdracht opgelegd 
aan Sciensano door de bovengenoemde Risk Management Group.  
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Kunnen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden aan derde partijen? 

Uw individuele persoonsgegevens kunnen niet doorgegeven worden aan derde partijen. De mogelijkheid 
bestaat dat uw gegevens als deel van een anonieme groep gegevens (bv. ‘15% van de COVID-19 
patiënten in België vertoonden deze symptomen’) gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 
Het delen van uw individuele persoonsgegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek zal enkel 
mogelijk zijn mits machtiging van het Informatieveiligheidscomité Sociale Zekerheid & Gezondheid.  

Wat zijn uw rechten en tot wie richt u zich het best om deze uit te uitoefenen? 

U heeft het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens 
 hiervoor contacteert u het best de behandelende arts in het ziekenhuis

Bovendien heeft u het recht de overdracht van uw gegevens te verzoeken 
 hiervoor contacteert u het best Sciensano op één van de manieren opgelijst in de volgende

rubriek; ‘Waar kan u terecht indien u een vraag of klacht heeft?’.

Waar kan u terecht indien u een vraag of klacht heeft? 

Hoewel afhankelijk van de exacte vraag die u mogelijk heeft, zal in vele gevallen uw behandelende arts 
het best geplaatst zijn om u een spoedig antwoord te bieden. In andere gevallen kan het meer 
aangewezen zijn om uw vraag te richten tot Sciensano. Dit kan op verschillende manieren, meer bepaald 
door:  

 Gebruik te maken van het online contactformulier op de website van Sciensano:
www.sciensano.be/nl/privacyverklaring-sciensano

 Contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Dr. Melissa Van Bossuyt):
dpo@sciensano.be
(na officiële afloop van de COVID-19 crisis ook bereikbaar via Melissa Van Bossuyt, J.
Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel of 02/642.51.02)

 Contact op te nemen met de studieverantwoordelijke (Dr. Dominique Van Beckhoven):
hospital_datacollection@sciensano.be
(na officiële afloop van de COVID-19 crisis ook bereikbaar via Dr. Van Beckhoven, J.
Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel of 02/642.57.09)

U kan via deze contacten ook een eventuele klacht tot Sciensano richten. 

U heeft daarnaast het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of 02/274.48.00 of contact@apd-
gba.be). 

Hoogachtend, 

Dr. Dominique Van Beckhoven, studieverantwoordelijke 
Dr. Melissa Van Bossuyt, functionaris voor gegevensbescherming 

Als u nog vragen hebt m.b.t. het doorsturen van uw gegevens naar Sciensano, gelieve onze 
afgevaardigde voor gegevensbescherming (DPO) te willen contacteren op dit emailadres: 
privacy-dpo@klstjan.be 
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