Een bestaand zorgplan opvragen via de website van het e-zorgplan
In het aanmeldscherm van het e-zorgplan staat er een extra link “Klik hier om het bestaan
van een zorgplan op te vragen.” Bij aanklikken van deze link krijgt men een scherm (zie
Figuur 1) waar een aantal gegevens van de aanvrager gevraagd worden en het
rijksregisternummer van de patiënt. De aanvrager moet ook een reden opgeven voor deze
vraag. De aanvrager moet ook expliciet bevestigen een band te hebben met de zorg rond
deze persoon of toestemming te hebben verkregen om zijn/haar gegevens te raadplegen. Al
deze gegevens worden gelogd.

Na druk op de knop “Verstuur” worden, bij bestaan van een zorgplan, de contactgegevens
van de zorgbemiddelaar en, indien gekend, van de overlegorganisator per e-mail
doorgegeven (zie Figuur 2).

Het bestaan van een zorgplan van een bepaalde patiënt wordt enkel meegedeeld indien de
patiënt voorafgaandelijk zijn akkoord gegeven heeft. Indien dit niet het geval is of als de
patiënt zijn akkoord niet gegeven heeft, wordt gemeld dat er geen gegevens beschikbaar
zijn. Na bevestiging van het bestaan van een e-zorgplan kan de bevoegde zorgbemiddelaar
en/of overlegorganisator op vraag van de aanvrager een tijdelijk inzagerecht verlenen aan
zorgverleners buiten het zorgplan van de patiënt.
Dit voorafgaandelijk akkoord van de patiënt is geïntegreerd in het scherm voor de verklaring
van de patiënt (zie Figuur 3) met een bijkomend aanvinkvak voor de melding “Indien de
patiënt of de door hem aangeduide mantelzorger ermee instemmen dat het bestaan van het
zorgplan en de contactgegevens van de zorgbemiddelaar van dit zorgplan aan andere
zorgverleners meegedeeld worden, moet de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) de volgende
verklaring ondertekenen: Ik, [Voornaam][Naam] ,(naam patiënt of naam en adres van de
vertegenwoordiger) stem ermee in dat het bestaan van dit zorgplan en de naam van de
zorgbemiddelaar meegedeeld worden aan andere zorgverleners.”

Het akkoord van de patiënt voor het doorgeven van het bestaan van zijn e-zorgplan aan
andere zorgverleners wordt ook geregistreerd en opgenomen in bijlage 64. In bijlage 64
waren reeds twee luiken voorzien voor het akkoord van de patiënt of zijn vertegenwoordiger
met de deelnemers aan het overleg binnen het kader van zijn zorgplan en over zijn al dan
niet aanwezigheid op het overleg. Hier is nu een derde luik aan toegevoegd met als tekst
“Indien de patiënt of de door hem aangeduide mantelzorger ermee instemmen dat het
bestaan van het zorgplan en de contactgegevens van de zorgbemiddelaar van dit zorgplan
aan andere zorgverleners meegedeeld worden, moet de patiënt (of zijn vertegenwoordiger)
de volgende verklaring ondertekenen: Ik, [Voornaam][Naam] stem ermee in dat het bestaan
van dit zorgplan en de naam van de zorgbemiddelaar meegedeeld worden aan andere
zorgverleners.” Gevolgd door de datum en de ruimte voor een handtekening zoals in het
vorige vakje.

