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Gebruiksvoorwaarden BORN IN BELGIUM-TOOL
Artikel 1. Algemeen
De Born in Belgium-tool is eigendom van en wordt beheerd door Together we Care vzw, met
maatschappelijke zetel gelegen te 1790 Affligem, Bellestraat 161.
Voor elke vraag met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, kan het volgend e-mailadres worden
gebruikt: borninbrussels@uzbrussel.be.
Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst dat bindend is voor de contracterende partijen,
enerzijds Together we Care vzw en anderzijds de Partners en de Users.
Het is aangeraden dat de Partners en de Users deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig doornemen
alvorens de Born in Belgium-tool te gebruiken. De Partners en de Users gaan ermee akkoord dat hun
gebruik van de Born in Belgium-tool wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2. Begripsbepalingen
“Betrokkene” is de kwetsbare, zwangere vrouw wiens persoonsgegevens door de User wordt verwerkt
in het kader van Born in Belgium Professionals.
“Born in Belgium Professionals” is het door het RIZIV gefinancierde digitale Born in Belgium-project
met als doel de psychosociale kwetsbaarheid bij zwangere vrouwen te detecteren en op te volgen,
alsook het bijhorend team – aangesteld door Together we Care vzw – dat het Born in Belgium-project
dagelijks ondersteunt, begeleidt en opvolgt.
“Born in Belgium-tool” is de Screening- en/of Actiontool in het kader van Born in Belgium Professionals.
“Derde” is elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die geen Partner, User, Together we Care
vzw, het team van Born in Belgium Professionals of betrokkene is.
“Intellectuele eigendomsrechten” zijn alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten, naburige
rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht,
knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v) lay-out
ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten (vii) handels- en
firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele
eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (viii) alle registraties,
registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met
betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te
behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze
bescherming geldt.
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“Partij(en)” zijn de Partner(s), de User(s), de Together we Care vzw en het team van Born in Belgium
Professionals.
“Partner” is de organisatie of instelling die een overeenkomst met Together we Care vzw heeft
ondertekend en die Users voor het gebruik van de Born in Belgium-tool aanlevert.
“Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zijnde
de kwetsbare, zwangere vrouw die is betrokken bij Born in Belgium Professionals.
“Privacyverklaring” is de privacyverklaring van Together we Care vzw met betrekking tot het gebruik
van de Born in Belgium-tool.
“Users” zijn de professionele gebruikers van de Born in Belgium-tool, met name de bevoegde
personeelsleden, medewerkers en/of aangestelden van een partner die een functie uitoefenen van
gezondheidszorgbeoefenaar (zorgverlener) of sociale/maatschappelijke assistent (hulpverlener) en die
de Born in Belgium-tool gebruiken voor beroepsmatige activiteiten.
“Zorgteam” bestaat uit de zorgverleners en de hulpverleners die de kwetsbare zwangere vrouwen
begeleiden en ondersteunen en die hun multidisciplinair overleg wensen te organiseren met
ondersteuning van de Born in Belgium-tool.

Artikel 3. Voorwerp en doelstellingen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Born in Belgium-tool. Opdat een User de Born in
Belgium-tool kan gebruiken, is de ondertekening van een overeenkomst door een Partner vereist,
alsook het positief doorlopen van een registratieprocedure door de User vereist.
De Born in Belgium-tool is bedoeld voor de toegang en de continuïteit van de zorg voor kwetsbare,
zwangere vrouwen te verbeteren en het multidisciplinair overleg van het zorgteam te optimaliseren.
De Born in Belgium-tool is niet bedoeld voor de registratie van persoonlijke notities ex artikel 9 van de
Wet Patiëntenrechten.

Artikel 4. Aanvaardbaar gebruik
Opdat de Born in Belgium-tool op een correcte wijze wordt gebruikt, krijgen de Partners en de Users
– voorafgaand aan het gebruik van de tool – een dagopleiding waarbij het gebruik van de Born in
Belgium-tool wordt toegelicht aan de hand van een demo. De handleidingen en tutorials zijn vervat in
de Born in Belgium-tool.
De Born in Belgium-tool wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de Partners en de Users in
zoverre hun gebruik van de tool overeenstemt met de omschreven doeleinden.
De Partner is verantwoordelijk voor de toekenning van de toegangsrechten aan de bevoegde Users
zoals beschreven in artikel 5 van onderhavige gebruiksvoorwaarden.
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Iedere User is verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij/zij persoonlijk verricht in de Born in
Belgium-tool. Iedere User verbindt er zich toe om Together we Care vzw onmiddellijk te waarschuwen
in geval van ongeoorloofd gebruik van de Born in Belgium-tool of enige andere schending van de
beveiliging. Together we Care vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging
als gevolg van de niet-naleving van deze vereiste.
Het is niet toegestaan om (materiaal van) de Born in Belgium-tool te distribueren of ter beschikking te
stellen aan derden. Evenmin mag aan derden toegang worden geboden tot (het materiaal van) de Born
in Belgium-tool.
Om de Born in Belgium-tool te kunnen gebruiken dient de User te beschikken over een
internetverbinding. De User draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de telecommunicatie
van computernetwerkapparatuur die nodig is om de Born in Belgium-tool te gebruiken. De User is zelf
verantwoordelijk om hierin te voorzien.
De User is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van diens inloggegevens. Om
de User te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot diens account krijgt hij/zij het advies
om zijn/haar inloggegevens veilig en beveiligd te bewaren, alsook zijn/haar inloggegevens niet uit te
wisselen met derden en niet openbaar te maken.
Together we Care vzw behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om het gebruik van een User
van de Born in Belgium-tool te controleren en de toegangsrechten van een User desgevallend
opschorten indien een User inbreuken pleegt tegen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of
ongepaste of onjuiste handelingen stelt die indruisen tegen de rechten van de betrokkenen en derden
of tegen de geldende wetten of regels.

Artikel 5. Toegang tot de Born in Belgium-tool
De aanmaak van een individueel dossier voor een betrokkene
Wanneer een betrokkene aan een User haar toestemming geeft om gebruik te maken van de Born in
Belgium-tool, dan kan die betrokkene zich door de User laten registreren in de Born in Belgium-tool.
Bij de aanvang van de registratie wordt er, binnen de Born in Belgium-tool, een individueel dossier
aangemaakt voor de betrokkene. Bij de registratie wordt er eveneens een uniek login-nummer
toegekend aan de betrokkene.
Eenmaal de registratie door een User is gefinaliseerd, kan de Screeningtool (gedeeltelijk) worden
ingevuld, waarna de Actiontool voor de betrokkene screent op kwetsbaarheden en zorgpaden
genereert.
Een User kan het individueel dossier van een betrokkene enkel raadplegen mits gebruik van het unieke
login-nummer.
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Toegang tot de Born in Belgium-tool voor een User
Opdat een User toegang kan krijgen tot de Born in Belgium-tool, dient diens organisatie als Partner toe
te treden tot Born in Belgium Professionals. Een toetreding tot Born in Belgium Professionals gebeurt
door ondertekening van een overeenkomst.
Eenmaal een Partner is toegetreden tot Born in Belgium Professionals , is de Partner verantwoordelijk
voor de toekenning van de toegangsrechten voor de Born in Belgium-tool aan diens personeel, zijnde
de Users. Alvorens Users te zijn, (i) moeten de personeelsleden van de Partner zich registreren bij de
Born in Belgium-tool en (ii) moeten de registratieverzoeken positief worden gevalideerd door de
Partner. Eenmaal de personeelsleden zijn geregistreerd bij de Born in Belgium-tool, ontvangt de
Partner de registratieverzoeken. De Partner dient de registratieverzoeken van diens personeelsleden
zelf te valideren en de toegangsrechten te controleren. De Partner verbindt er zich op die manier toe
om te waarborgen dat diens personeel, in hoedanigheid van Users, conform het (medisch)
beroepsgeheim:
-

Een User die handelt in diens functie van gezondheidszorgbeoefenaar (zorgverlener) krijgt
toegang tot de gehele Born in Belgium-tool, in het bijzonder tot de gewone persoonsgegevens
en de gevoelige gezondheidsgegevens van de betrokkene.

-

Een User die handelt in diens functie van sociale/maatschappelijke assistent (hulpverlener),
krijgt beperkt toegang tot de Born in Belgium-tool, in het bijzonder uitsluitend tot de gewone
persoonsgegevens van de betrokkene.

Eenmaal de Partner het registratieverzoek van de User heeft goedgekeurd, kan een User zich door
middel van multi-factor authenticatie, via weblink, inloggen in de Born in Belgium-tool en de
individuele dossiers van de betrokkene. Ingeval de Partner gebruik maakt van een Trusted System kan
de User, via de system-to-systemverbindingen, inloggen in Born in Belgium Professionals. De
inloggegevens van een User zijn persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met derden.
De duurtijd van de toegangsrechten van een User tot het digitaal dossier van een betrokkene via de
Born in Belgium-tool is beperkt tot 15 maanden na de laatste login, i.e. het laatste geregistreerde
contact met de betrokkene. Indien een User na deze termijn niet langer inlogt in het digitaal dossier
van een betrokkene, dan wordt de toegang van de User tot dit individuele dossier afgesloten.
Vanzelfsprekend is deze toegangsperiode hernieuwbaar nadat de User de relatie met de betrokkene
opnieuw vastlegt door login in het digitale dossier van de betrokkene in de Born in Belgium-tool.
Een Partner kan het partnership beëindigen door middel van een aangetekende zending gericht aan
Born in Belgium Professionals. Indien een Partner het partnership met Born in Belgium Professionals
stopzet, dan wordt het toegangsrecht van de Users – behorend tot de opzeggende Partner – tot de
Born in Belgium-tool één (1) maand na ontvangst van de aangetekende zending stopgezet.
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Artikel 6. Bewijs inzake gebruik van een trusted system
Indien een Partner door middel van system-to-systemverbindingen interoperabiliteit tot stand wenst
te brengen tussen diens eigen elektronische dossiers en de Born in Belgium-tool, dan verbindt die
Partner zich ertoe om te voorzien in een trusted system dewelke dient te voldoen aan de volgende
cumulatieve voorwaarden:
-

het toepassen van een beveiligd identificatie- en authenticatiesysteem;

-

het toepassen van een systeem van dat voldoet aan de veiligheidsregels zoals bepaald in
geharmoniseerde ISO- en NEN-normen, zoals bijvoorbeeld ISO 27001;

-

het gebruikmaken van actuele persoonsgegevens en geüpdatet databases.

Together we Care vzw verbindt zich ertoe om bij de leverancier van de software van de Partner na te
gaan of die beschikt over een zoals in het eerste lid van artikel 6 vermeld trusted system. Ingeval uit
het onderzoek van Together we Care vzw blijkt dat de Partner niet beschikt over dergelijk trusted
system, dan kan Together we Care vzw beslissen om een automatische toegang via de system-tosystemverbindingen te weigeren.

Artikel 7. Werking van de Born in Belgium-tool
De Born in Belgium-tool bestaat uit enerzijds een Screeningtool voor de screening naar psychosociale
kwetsbaarheid bij zwangere vrouwen en anderzijds een Actiontool die zorgpaden uitrolt naargelang
de gescreende kwetsbaarheden. In de Born in Belgium-tool wordt er per individuele betrokkene een
digitaal dossier aangemaakt. Binnen dit individueel dossier wordt er voor de betrokkene per
zwangerschap een submap aangelegd.
Born in Belgium Professionals verbindt er zich toe om met een, op wetenschappelijk onderzoek
gebaseerde, Screeningstool psychosociale kwetsbaarheid tijdig en systematisch te detecteren in de
zwangerschap van de betrokkene. Met de daaraan gekoppelde Actiontool is het mogelijk om
zorgpaden uit te werken en aan de betrokkene zorg op maat te bieden.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden er persoonsgegevens verwerkt van de betrokkenen
en hun zorgteam. Alle inputgegevens van de betrokkenen en het zorgteam wordt door de User
ingevoerd in de Born in Belgium-tool. De User verbindt er zich evenwel de Born in Belgium-tool
uitsluitend aan te wenden indien hij/zij daarvoor de informed consent van de betrokkene heeft
ontvangen. De informed consent van de betrokkene dient te worden geregistreerd in het daartoe
voorziene vak van de startpagina van de Born in Belgium-tool. Ingeval van een tienerzwangerschap,
verbindt de User zich er bij het ontvangen en registreren van de informed consent eveneens toe om
rekening te houden met de wilsbekwaamheid van de minderjarige betrokkene.
Born in Belgium Professionals verbindt er zich toe om aan de Partners eenmaal per jaar anonieme
gegevens te verstrekken voor redenen van statistisch onderzoek. Deze anonieme gegevens voor het
produceren van statistische resultaten over bepaalde correlaties inzake de leeftijdscategorieën, de
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woonplaatsen of de kwetsbaarheden van het doelpubliek van de Born in Belgium-tool kunnen door de
Partners worden gebruikt voor de interne werking van hun instelling of organisatie te optimaliseren.
Het is geenszins toegelaten om deze anonieme gegevens over te maken aan derden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Born in Belgium Professionals levert redelijke inspanningen opdat de op de Born in Belgium-tool ter
beschikking gestelde Screeningtool en Actiontool kwaliteitsvol zijn. Born in Belgium Professionals doet
daarvoor beroep op geschoolde experten die zijn belast met de uitwerking en de beoordeling van de
content van de Screeningtool en Actiontool. Indien de Born in Belgium-tool toch onjuistheden zou
bevatten, zal Born in Belgium Professionals uiteraard de grootst mogelijke inspanning leveren om dit
zo snel mogelijk recht te zetten.
Ondanks voormelde inspanningen, kan Born in Belgium Professionals niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van de User op basis van de content
die beschikbaar is in de Born in Belgium-tool. Born in Belgium Professionals kan evenmin aansprakelijk
worden gesteld voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstelling, garanties, schendingen of
nalatigheid van derden.
Born in Belgium Professionals kan door de User in geen geval, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Born in
Belgium-tool of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder
beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere
gegevens op computersystemen, van apparatuur, programmatuur of andere van de User. De Born in
Belgium-tool kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door Born in Belgium Professionals.
Born in Belgium Professionals geeft geen garanties voor de goede werking van de Born in Belgium-tool
en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de slechte werking of een tijdelijke
of permanente onbeschikbaarheid ervan. Noch voor enige vorm van schade die rechtstreeks of
onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Born in Belgium-tool, kan
Born in Belgium Professionals aansprakelijk worden gehouden. De content van de Born in Belgiumtool kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden
gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Artikel 9. Opschorting
Indien Born in Belgium Professionals naar eigen goeddunken merkt of vermoedt dat een Partner en/of
een User een inbreuk begaat tegen deze gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen
of beleidslijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Privacyverklaring) die door Born in Belgium
Professionals is uitgevaardigd, dan kan die de toegang tot de Born in Belgium-tool opschorten of
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beperken. Een dergelijke opschorting duurt tot de Partner en/of de User de inbreuk die tot de
opschorting of beperking heeft geleid, ongedaan heeft gemaakt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
Born in Belgium Professionals en LeapStation BV zijn de exclusieve houder van alle rechten van
intellectuele eigendom met betrekking tot de Born in Belgium-tool.
Born in Belgium Professionals en LeapStation BV verlenen de Partner en de User enkel een persoonlijk
recht van toegang tot en gebruik van de Born in Belgium-tool, onderworpen aan de voorwaarden van
deze gebruiksvoorwaarden.
De Born in Belgium-tool en de verschillende elementen voorkomend in de Born in Belgium-tool (zoals
o.a. teksten, foto’s, databanken, catalogi, updates, merken, logo’s, illustraties, software en video’s) zijn
beschermd door de intellectuele rechten toebehorend aan Born in Belgium Professionals, LeapStation
BV of diens licentiegevers. In voorkomend geval, maken zij het voorwerp uit van een toestemming tot
publicatie, verspreiding of een verworven gebruiksrecht.

Artikel 11. Privacy
Born in Belgium Professionals hecht veel belang aan de privacy van de Users en de betrokkenen en
respecteert bij de verwerking van de persoonsgegevens alle geldende relevante wetgeving. In de
Privacyverklaring is er uitleg opgenomen over hoe Born in Belgium Professionals hun
persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan
enige conflicterende wetgeving of regels. De hoven en rechtbanken van gerechtelijk arrondissement
Brussel, afdeling Brussel zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de
interpretatie of uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.
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