
Gegevens-register van de praktijk Centrum Vector: 

www.centrumvector.be  

Centrum Vector verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig 

verstrekt via het elektronisch formulier ‘aanmeldingsfiche’. Onder persoonsgegevens wordt er 

verstaan 'gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'. 

Centrum Vector noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, 

fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. We 

kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het eventueel niet correct of 

onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken. 

Door de website te bezoeken worden algemene gegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van 

de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens 

worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Centrum Vector gebruikt 

deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 

geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

We stellen onze website zo zorgvuldig mogelijk samen en proberen deze zo actueel mogelijk te 

houden. Centrum Vector kan echter niets verklaren, waarborgen of garanderen inzake de 

nauwkeurigheid, de geldigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Bezoekers kunnen 

geen rechten ontlenen aan publicaties of informatie op deze website. 

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites. Deze zijn enkel vermeld voor het 

gemak van de gebruikers van deze website. Centrum Vector draagt geen enkele 

verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites en 

kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van deze inhoud. De 

richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden de gebruiker aan 

de bepalingen over gegevensbescherming op de gelinkte sites te bekijken.  

 

afspraken-agenda  

a) Dr. van Lingen: 

*Online-agenda Dr. van Lingen NIET PUBLIEK, gehost via MICROSOFT OFFICE365. Meer informatie 

over privacy en security op het Azure-platform kan u vinden op https://www.microsoft.com/en-

us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx. 

* Naam en voornaam patient, datum en type afspraak worden geregistreerd 

 * Gegevens bijgehouden  

* De toegang wordt beveiligd met een sterk wachtwoord. 

* Enkel toegankelijk voor de secretariaatsmedewerker van de praktijk, Inne Huysmans en Dr C. van 

Lingen, kinder- en jeugdpsychiater in het kader van hun professionele activiteit, gebonden aan het 

beroepsgeheim → gegevens worden NIET aan derden verstrekt 

b)  Andere teamleden Centrum Vector: 

http://www.centrumvector.be/
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx


*Online-agenda psychologen/psychotherapeuten, NIET PUBLIEK, gehost via MICROSOFT OFFICE365. 

Meer informatie over privacy en security op het Azure-platform kan u vinden 

op https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx. 

*Toegankelijk voor alle psychologen/psychotherapeuten werkzaam binnen Centrum Vector (zie 

website), dr. C. van Lingen, kinder- en jeugdpsychiater en de secretariaatsmedewerker van de 

praktijk, Inne Huysmans, in het kader van hun professionele activiteit, gebonden aan het 

beroepsgeheim. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.  

 

Dossierbeheer:  

▪ Medisch dossier-programma alleen gebruikt voor medische en therapeutische doeleinden, 

voorschrijven van medicatie, facturatie aan de ziekenfondsen  → gegevens worden NIET aan derden 

verstrekt. Binnen ons Centrum worden gegevens gedeeld waardoor de medewerkers die bevoegd 

zijn in het dossier alsook de secretariaatsmedewerker, Inne Huysmans, toegang kunnen hebben tot 

de medische info. 

▪ Op basis van het programma dossierbeheer kan een verslag gemaakt worden voor medisch gebruik 

en indien nodig verzonden naar een met de patiënt(e) of zijn ouders/voogd overeengekomen 

bestemmeling(en). Dit verslag wordt bewaard in het medisch dossier, dat 30 jaar wordt bewaard. De 

patiënt(e) of zijn ouder/voogd -bij minderjarigheid van de patiënt(e)- heeft inzage in deze 

verslaggeving.  

▪ Persoonlijk toegeleverde gegevens vanwege de patiënt(e), zijn ouders/voogd of externen kunnen 

verbeterd of verwijderd worden uit het verslag en uit het dossierbeheer. Hetero-anamnestische 

gegevens of kinderpsychiatrische/kinderpsychologische observaties/interpretaties/besluiten en 

adviezen kunnen niet verbeterd of verwijderd worden uit het verslag of uit het dossierbeheer.  

▪ Enkel toegankelijk voor de secretariaatsmedewerker van de praktijk, Inne Huysmans, Dr C. van 

Lingen, kinder- en jeugdpsychiater en de psychologen/therapeuten werkzaam binnen Centrum 

Vector (zie website – team) in het kader van hun professionele activiteit, gebonden aan het 

beroepsgeheim.  

▪ Gegevens worden minimaal 30 jaar bewaard (volgens de huidige wetgeving) 

▪ Sterk beveiligd programma Medirismulti (Mediportal) 

MediPortal neemt alle nodige en redelijkerwijze te verwachten maatregelen zowel technisch als 

organisatorisch om de veiligheid en integriteit van de ingevoerde data te waarborgen. Alle verwerkte 

gegevens en de beschikbare back-ups worden enkel in Europese data-centers opgeslagen en 

verwerkt en verlaten de Europese Unie op geen enkel moment. De data wordt zowel ‘at-rest’ als ‘in-

transit’ geëncrypteerd met sterke encryptiemethodes. Voor het verwerken van de gegevens door 

MediPortal beroep op de diensten van het Microsoft Azure-platform. Meer informatie over privacy 

en security op het Azure-platform kan u vinden op https://www.microsoft.com/en-

us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx. 

 

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx

