GEBRUIKSVOORWAARDEN VITALINK

1 GEBRUIKTE TERMEN
Vitalink
Vitalink is een technisch systeem dat met respect voor de privacy van de burger veilige digitale
gegevensdeling in de zorg- en hulpverlening faciliteert, en ervoor zorgt dat iedereen die dat wil toegang
krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens.
Concreet is Vitalink een gegevensdelingsplatform met bijhorende diensten en producten aangeboden
door Zorg en Gezondheid en ter beschikking gesteld aan vertegenwoordigers van patiënten/cliënten,
zorg- en hulpverleners, informele zorgverleners, voorzieningen, overheidsadministraties of
onderzoeksinstellingen. .
Gebruiker
Onder gebruiker verstaan we elke partner die, al dan niet via een onderaannemer, via webservices
connecteert op Vitalink en/of data uit Vitalink gebruikt in zijn eigen software toepassing.
Subgebruiker
Onder subgebruiker verstaan we elke software partner die via diensten aangeboden door de gebruiker
data uit Vitalink gebruikt in zijn eigen software toepassing.

2 GEBRUIKSVOORWAARDEN
2.1

ALGEMEEN

Algemene beperkingen aan het gebruik van Vitalink
De gebruiker, noch subgebruiker, zal:
•
•
•

reservekopieën maken van Vitalink zonder toestemming van de Vlaamse Gemeenschap;
afgeleide werken arrangeren of creëren op basis van Vitalink zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de Vlaamse Gemeenschap;
Vitalink toewijzen, distribueren, in sub-licentie geven, verhuren, overdragen, verkopen, leasen,
belasten of anderszins verhandelen of bezwaren.

•

•

Vitalink of enig deel daarvan kopiëren, dupliceren, reverse-engineeren, reverse-compileren,
disassembleren, opnemen of anderszins reproduceren, behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in
deze gebruiksvoorwaarden;
auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen op Vitalink verwijderen of wijzigen.

Daarnaast is elke gebruiker en subgebruiker verplicht om:
•
•

zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en
voorschriften met betrekking tot uw gebruik van Vitalink;
geen gegevens, berichten of documenten op enigerlei wijze via Vitalink te verzenden, noch gegevens
of documenten via Vitalink op te laden:
o waarvan de rechten (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijkheidsrechten of intellectuele
eigendomsrechten) van derden of van de aanbieders van Vitalink worden geschonden;
o waarvan het gebruik of bezit door de gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is;
o die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de aanbieders van
Vitalink en/of Vitalink en/of die Vitalink kan belemmeren of verstoren.

Gegevensbescherming
De gebruiker zal alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming naleven.
Aansprakelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap
De Vlaamse Gemeenschap besteedt veel zorg aan de creatie van haar Vitalink database en services maar
kan niet garanderen dat de informatie van Vitalink altijd up-to-date, correct en volledig is, noch dat het
gebruik ervan leidt tot de resultaten die verwacht worden.
De Vlaamse Gemeenschap kan niet verzekeren dat Vitalink altijd foutloos functioneert en vrij van
virussen is. De Vlaamse Gemeenschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen,
fouten of onderbrekingen van Vitalink.
De Vlaamse Gemeenschap kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard
ook, die het gevolg zou zijn of verband zou houden met het gebruik van informatie, gegevens, software
en publicaties van Vitalink of uit de onmogelijkheid om die te gebruiken.
Bij technische problemen zal Vitalink zo snel en transparant mogelijk communiceren naar de gebruiker.
De gebruiker zal de Vlaamse Gemeenschap volledig vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle
eventuele aanspraken en vorderingen van derden wegens de eventuele schending van hun rechten die
voortvloeien uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker of zijn subgebruikers.
Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
De Vlaamse Gemeenschap heeft het recht om wijzigingen aan te brengen bij de gebruiksvoorwaarden.
De meest recente versie van de overeenkomst is publiek beschikbaar en kan worden geraadpleegd op
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www.vitalink.be. Vragen hierover kunnen worden gericht aan vitalink@vlaanderen.be. Bij gebreke van
weigering binnen de 10 dagen na bekendmaking van de wijzigingen zal de gebruiker worden geacht de
nieuwe gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard. Indien de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met
de wijzigingen, zal de toegang tot de Vitalink-productieomgeving conform artikel 2.3 worden ongedaan
gemaakt.
Algemene inlichtingen
Vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden naar volgend e-mail
adres: vitalink@vlaanderen.be
Intellectuele eigendomsrechten
De Vlaamse Gemeenschap behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Vitalink. De
toegang tot Vitalink en de mogelijkheid voor de gebruiker om via zijn software applicatie gegevens op
te vragen en te hergebruiken via Vitalink creëert op geen enkele manier intellectuele eigendomsrechten,
met inbegrip van databankrechten, voor de gebruiker.
De gebruiker erkent dat de Vlaamse Gemeenschap alle rechten, aanspraken en belangen in en op
Vitalink en enige documentatie, en alle kopieën daarvan, alsmede alle afgeleide werken van Vitalink
en/of de documentatie (zoals maar niet beperkt tot elke aanpassing, verbetering, wijziging, update,
upgrade of nieuwe uitgave van Vitalink en/of de documentatie behoudt, en dat alle intellectuele
eigendomsrechten in Vitalink en enige documentatie het exclusieve eigendom de Vlaamse
Gemeenschap zijn en blijven. In het geval dat de gebruiker en/of subgebruiker, niettegenstaande een
eventueel verbod daarop, afgeleide werken van Vitalink en/of de documentatie wijzigen, verbeteren of
creëren (gezamenlijk "Verbeteringen"), is de Vlaamse Gemeenschap eigenaar van alle rechten, aanspraken
en belangen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, in en aan dergelijke Verbeteringen en
de gebruiker stemt er hierbij mee in om alle rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) op
dergelijke Verbeteringen over te dragen aan de Vlaamse Gemeenschap en stemt ermee in om alle
aanvullende bevestigingen, toewijzingen of andere instrumenten of documenten die nodig zijn om het
eigendomsrecht op dergelijke Verbeteringen in Vitalink te verkrijgen, zoals bedoeld in deze bepaling,
veilig te stellen. De Vlaamse Gemeenschap is geen bedrag verschuldigd aan de gebruiker voor de
overdracht van rechten op dergelijke Verbeteringen zoals hierin uiteengezet.
De gebruiker stemt ermee in gebonden te zijn door en zich te houden aan de eigendomsrechtelijke aard
van Vitalink. De gebruiker stemt ermee in om op geen enkele wijze eigendomsaanduidingen, met
inbegrip van handelsmerken of auteursrechtaanduidingen, te verwijderen, te onderdrukken of te
wijzigen op of in Vitalink, of zichtbaar tijdens de werking ervan, of op media of in enige documentatie.
De gebruiker zal dergelijke eigendomsaanduidingen opnemen of reproduceren in alle toegestane
reservekopieën of andere kopieën.
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De gebruiker verbindt zich ertoe om de Vlaamse Gemeenschap onmiddellijk te verwittigen indien de
gebruiker vaststelt dat een derde partij de rechten van de Vlaamse Gemeenschap, van welke aard ook,
in Vitalink of in enige documentatie schendt of er inbreuk op maakt.
Feedback
Het wordt uitdrukkelijk begrepen, erkend en overeengekomen dat de gebruiker, ongeacht of hij hierom
formeel wordt verzocht, redelijke suggesties, opmerkingen en feedback met betrekking tot Vitalink of
enige documentatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot bruikbaarheid, bugrapporten en
testresultaten (gezamenlijk, "Feedback"), aan de Vlaamse Gemeenschap zal verstrekken. Indien de
gebruiker dergelijke Feedback aan de Vlaamse Gemeenschap geeft, zal de gebruiker de Vlaamse
Gemeenschap de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije,
volledig betaalde rechten toekennen:
•

•

Het maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, distribueren, in sublicentie geven en het maken
van afgeleide werken van de Feedback als onderdeel van een product, technologie, dienst,
specificatie of andere documentatie van de Vlaamse Gemeenschap (individueel en collectief, "het (de)
Overheidsproduct(en)", met inbegrip van maar niet beperkt tot Vitalink).
Het in het openbaar uitvoeren of weergeven, importeren, uitzenden, distribueren, in licentie geven,
aanbieden om te verkopen en verkopen, verhuren, leasen of uitlenen van kopieën van de Feedback
(en afgeleide werken daarvan) als onderdeel van het Overheidsproduct.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de gebruiker door het verstrekken van de Feedback nimmer
enig recht, titel en belang (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten) in of met
betrekking tot de Overheidsproducten verkrijgt.
Voorts garandeert de gebruiker dat zijn Feedback niet onderworpen is aan licentievoorwaarden die de
Vlaamse Gemeenschap zouden verplichten tot het nakomen van eventuele aanvullende verplichtingen
met betrekking tot de diensten of producten van de Vlaamse Gemeenschap waarin de Feedback is
verwerkt.

2.2 TOEGANG TOT DE ACCEPTATIEOMGEVING VAN VITALINK
De gebruiker krijgt toegang tot de acceptatieomgeving enkel indien hij voldoet aan onderstaande
voorwaarden:
Kennismaking
De gebruiker bezorgt informatie aan Vitalink via het aanmeldingsformulier en ondertekent de
gebruiksvoorwaarden. Indien blijkt dat de gebruiker onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt,
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zoals bij het invullen van het aanmeldingsformulier, kan de toegang tot de acceptatieomgeving worden
geschorst.
De toegang tot de acceptatieomgeving is beperkt in de tijd: bij 2 jaar inactiviteit verwijdert Vitalink
applicaties van de acceptatieomgeving.

2.3 TOEGANG TOT PRODUCTIEOMGEVING VAN VITALINK
De gebruiker krijgt toegang tot de productieomgeving enkel indien hij voldoet aan onderstaande
voorwaarden:
Informatieveiligheid
De gebruiker kan aan de hand van de Vitalink vragenlijst aantonen te voldoen aan de minimale
informatieveiligheidsvereisten van Vitalink.
Vitalink baseert zijn beslissing op het advies van zijn functionaris gegevensbescherming.
Wanneer om welke reden dan ook twijfels bestaan over de veiligheid van de applicatie, zal Vitalink via
een partnerorganisatie een whitebox audit en code review uitvoeren op de applicatie.
Interoperabiliteit
De gebruiker voldoet aan de interoperabiliteitsvereisten zoals deze zijn bepaald door het InteropLab.
Vitalink baseert zijn beslissing om aan de gebruiker toegang te verlenen tot de productieomgeving op
basis van het advies van het InteropLab.
Gebruiksvriendelijkheid
De gebruiker voldoet aan de vereisten inzake gebruiksvriendelijkheid zoals deze zijn bepaald door de
verantwoordelijke business vertegenwoordiger(s) van de data-elementen, voor zover een business
vertegenwoordiger beschikbaar is.
Vitalink baseert zijn beslissing om aan de gebruiker toegang te verlenen tot de productieomgeving op
basis van het advies van de respectievelijke business vertegenwoordiger.
Periodieke evaluatie
De gebruiker is bereid om de 2 jaar de controles inzake informatieveiligheid, interoperabiliteit en
gebruiksvriendelijkheid opnieuw te doorlopen. De gebruiker dient hiertoe zelf geen initiatief te nemen
maar zal minstens 1 maand op voorhand gecontacteerd worden door Vitalink.
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Subgebruikers
De gebruiker is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen en het naleven van deze
gebruiksvoorwaarden voor alle subgebruikers die gebruik maken van zijn diensten.
Sancties
Wanneer de integratie bij Vitalink gerealiseerd is maar er duiken twijfels op over (1) informatieveiligheid,
interoperabiliteit en/of gebruiksvriendelijkheid of (2) naleving van andere verplichtingen onder deze
gebruiksvoorwaarden dan kan de Vlaamse Gemeenschap beslissen om de toegang tot de
productieomgeving te schorsen indien de gebruiker deze vermoedelijke inbreuken niet binnen een
periode van 28 dagen heeft rechtgezet of het tegendeel heeft aangetoond. In uitzonderlijke gevallen en
indien er ernstige en acute bezorgdheden bestaan over de informatieveiligheid zal met onmiddellijke
ingang de toegang tot Vitalink worden geweigerd tot wanneer er voldoende garanties werden gegeven
m.b.t. de informatieveiligheid door de gebruiker.
Dergelijke beslissing van de Vlaamse Gemeenschap kan de gebruiker betwisten bij het Overlegcomité
Vitalink binnen de 30 dagen na de schorsing van de toegang indien zij meent dat haar de toegang
onrechtmatig werd ontzegd in de hierboven genoemde gevallen.
Als de specifieke situatie het vereist, kan het Overlegcomité Vitalink, naar eigen goeddunken, een plan
voorstellen aan de gebruiker voor de afwikkeling van de software applicatie van de gebruiker met
betrekking tot de Vitalink toegang. De gebruiker stemt ermee in om zijn redelijke medewerking te
verlenen aan dergelijk afwikkelingsplan
Ondergetekende gebruiker bevestigt kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en
verklaart deze na te leven bij het gebruiken van data uit Vitalink in zijn softwaretoepassing.

Digitale handtekening
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