INSTEMMINGSVERKLARING

Ondergetekende …………………………… (naam) , wonend……………………………………(adres)
verklaart hierbij uitdrukkelijk zich tijdens zijn/haar aanwezigheid in Noorderhart - fysiek of via
elektronische toegang ‐ steeds volledig te zullen schikken naar alle geldende reglementen en
voorschriften die geldig zijn voor de locatie waar men zich bevindt (Mariaziekenhuis of Revalidatie &
MS Centrum), inzonderheid naar degene die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en hygiëne.
Hij/zij verbindt er zich toe om zowel tijdens zijn/haar werkzaamheid in Noorderhart als na de
beëindiging hiervan, gelijk welke hem/haar ter kennis gekomen informatie die een vertrouwelijk
karakter heeft of kan hebben en rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van
of binnen Noorderhart (zoals alle patiënt betrokken informatie, gegevens i.v.m. personeelsleden en
personeelsaangelegenheden, verslagen, bedrijfsinformatie in de breedste zin, gegevens van
medisch‐technische, technische, financiële of commerciële aard…) als geheime informatie te
behandelen.
Hieronder valt tevens alle vertrouwelijke informatie die meegedeeld wordt door of betrekking heeft op
personen of instellingen waarmee hij/zij tijdens zijn/haar aanwezigheid in Noorderhart op welke wijze
ook in contact is gekomen.
Indien in het kader van de opdracht toegang verleend wordt tot het elektronisch systeem van
Noorderhart en in bijzonder tot het KWS (Klinisich Werkstation) verklaart ondergetekende ook
uitdrukkelijk dat hij/zij zich steeds volledig zal schikken naar alle binnen nexuz health en bijgevolg in
Noorderhart geldende reglementen, voorschriften en procedures betreffende het gebruik van deze
systemen.
Dit houdt oa in:
 het gebruik van het KWS. Noorderhart voorziet in een gepaste opleiding vóór het verschaffen
van het initieel wachtwoord. Deze opleiding gebeurt online voor studenten, in Noorderhart
voor stagebegeleiders.
 reglement inzake toegang tot elektronische gegevens in Noorderhart
 gedragscode inzake gebruik van e‐mail, intranet en internet
 gedragscode inzake discretieplicht
Hij/zij bevestigt de hierboven beschreven opleiding effectief te hebben genoten en het reglement
inzake toegang tot elektronische gegevens in Noorderhart, de gedragscode inzake gebruik van e‐mail,
intranet en internet en de gedragscode inzake discretieplicht zoals die ter beschikking wordt gesteld
via de website van Noorderhart te hebben doorgenomen.
Pelt,

Datum: ……………………………………………………………
[Naam en handtekening van betrokkene, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden
‘Gelezen en goedgekeurd’]
Noorderhart  info@noorderhart.be  noorderhart.be
Mariaziekenhuis  Maesensveld 1  B-3900 Overpelt
Revalidatie & MS Centrum  Boemerangstraat 2  B-3900 Overpelt

