WAAROM MIJN
GEGEVENS DELEN?

Stem je in met
deelname aan het
project Zorgzaam
Leuven?
Door deelname ondersteun je
het wetenschappelijk
onderzoek over geïntegreerde
zorg in België

Om het project Zorgzaam Leuven
goed te kunnen opvolgen hebben
zowel de coördinatoren van het
project als de onderzoekers van
de wetenschappelijke equipe,
gegevens nodig. Daarom vragen
wij je toestemming om je
deelname aan het project te
mogen koppelen aan je gegevens
over jouw zorg en medicatie.
Zorgzaam Leuven zal jouw
rijksregisternummer doorgeven.
Pas na codering komen jouw
gegevens bij de wetenschappelijke
equipe terecht. De codering zorgt
ervoor dat de wetenschappelijke
equipe en de coördinatoren geen
persoonsgegevens kunnen zien.

IS HET DELEN
VERPLICHT?
Je deelname is vrijwillig en je hebt het
recht om te weigeren dat je gegevens
worden gedeeld. Zelfs als je vandaag
toestemt kan je nog steeds je
deelname stoppen door dit te melden
aan je zorgverlener.

MEER INFO
De volledige tekst van de
geïnformeerde toestemming vind
je op www.zorgzaamleuven.be of
kan je vragen aan je zorgverlener.

ZORGZAAM LEUVEN CONTACT
www.zorgzaamleuven.be
zorgzaamleuven@gmail.com
Zorgzaam Leuven

ZORGZAAM
LEUVEN
staat voor

meer kwaliteit
van zorg
Als zorgverlener vind ik jouw
gezondheid en zorg belangrijk.
Daarom werk ik mee aan
Zorgzaam Leuven.

WAT KAN
ZORGZAAM LEUVEN
VOOR JOU BETEKENEN?
Als je een gezondheidsprobleem
ondervindt, en daarvoor hulp en
ondersteuning zoekt heb je er baat
bij dat de zorgverleners in je
zorgteam goed samenwerken.
Als zorgverlener wil ik afspraken
maken met andere zorgverleners
zodat we samen jouw zorg veiliger
maken en afstemmen op wat jij
nodig hebt!
Jij staat centraal hierin. Ik ben als
zorgverlener steeds bereid om
naar jou te luisteren als je vragen
hebt over wat de dienstverlening
voor jou persoonlijk kan
betekenen.

WAAROM
ZORGZAAM LEUVEN?
Het aantal chronisch zieke
patiënten neemt sterk toe.
Om voor iedereen een goede
kwaliteit van zorg te garanderen,
is het belangrijk dat de zorg
efficiënt en betaalbaar is.
Zorgzaam Leuven zet hier op in
door een reeks acties te bundelen
zodat de gezondheid van de
bevolking en de kwaliteit van zorg
verbetert en zodat we de
bestaande middelen beter kunnen
inzetten.

