
 

INFORMED CONSENT  

Netwerk Zorg aan Geïnterneerden 

 

INFORMATIE VOOR DE CLIËNT 

Indien je jouw toestemming geeft, worden er in het kader van jouw aanvraag binnen het Netwerk Zorg 

aan Geïnterneerden een aantal gegevens van jou opgevraagd en uitgewisseld tussen de verschillende 

diensten die deel uitmaken van het netwerk. Wij verwerken jouw gegevens enkel met als doel op zoek 

te gaan naar een zorgtraject op maat van jouw noden.  

Jouw gegevens kunnen gedeeld worden in functie van aanmeldingen bij zorgpartners. Indien nodig 

kunnen jouw gegevens ook besproken worden op een overleg met partners (zorgpartners, 

justitieassistent, psychosociale dienst (PSD)) die reeds betrokken zijn of om na te gaan of zij deel 

kunnen uitmaken van jouw interneringstraject. De verwijzer wordt geïnformeerd over de pistes die 

geëxploreerd worden.  

Jouw gegevens worden tevens verwerkt in functie van wetenschappelijk onderzoek. Resultaten 

hiervan worden enkel op groepsniveau gepubliceerd; dit wil zeggen dat jouw naam nergens gebruikt 

wordt. 

We verwerken en delen van jou de volgende gegevens: medisch-psychiatrische (vb. diagnose, 

voorgaande opnames), psychosociale (vb. sociaal-administratieve gegevens, sociaal netwerk) en 

juridische gegevens (vb. gerechtelijke antecedenten, interneringsfeiten, door justitie opgelegde 

voorwaarden). 

Alle betrokken diensten van het netwerk garanderen dat ze strikt vertrouwelijk met jouw gegevens 

omgaan en dat ze jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk vastgelegd.  

 

Je hebt steeds het recht op bijkomende informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Indien je bezwaar hebt dat bepaalde gegevens worden opgevraagd en/of uitgewisseld of met 

betrekking tot een bepaalde partner dan kan je dit aangeven. Ook kan je ten alle tijden kiezen om je 

toestemming in te trekken. Indien je van één of meerdere van bovenstaande rechten gebruik wenst te 

maken, neem dan contact op met jouw dossierbeheerder of de netwerkcoördinator internering van 

het hof van beroep waarin jouw dossier wordt opgevolgd.  

- Hof van beroep Antwerpen: Isabelle Eens, isabelle.eens@netwerkeninternering.be, 0492 11 69 95 

- Hof van beroep Brussel Nederlandstalig: Mieke Goyens, mieke.goyens@netwerkeninternering.be, 

0476 88 15 56 

- Hof van beroep Gent: Joris Dheedene, joris.dheedene@janbaptist.broedersvanliefde.be, 0485 40 

88 02 

Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit 

inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie: 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be     
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TOESTEMMING 

 

Ondergetekende, (naam) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Desgevallend, vertrouwenspersoon1/voogd/bewindvoerder over persoon van (naam cliënt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

geboren op (geboortedatum cliënt) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

- Verklaart voldoende geïnformeerd te zijn;  

 

- gaat akkoord dat, in het kader van de aanvraag binnen het Netwerk Zorg aan Geïnterneerden, 

de medewerkers van de betrokken zorgpartners medisch-psychiatrische, psychosociale en 

juridische informatie mogen opvragen die zij nodig achten voor het uitwerken van een 

zorgtraject;  

 

- geeft toestemming om de opgevraagde gegevens te verwerken, te bespreken en te delen met 

zorgpartners en andere partners (justitieassistent, PSD) in functie van het uitwerken van een 

zorgtraject; 

- geeft toestemming om de opgevraagde gegevens op groepsniveau te verwerken in functie van 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

 

 

Datum en handtekening:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zoals opgenomen in de Wet op de Patiëntenrechten.  


