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Cookie Policy 
Gebruik van cookies door het Wit-Gele Kruis 
 

Wat zijn cookies?  

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op je computer worden gezet om gegevens over 

jou en over je voorkeuren op te slaan. www.witgelekruis.be maakt gebruik van Cookies om je 

internetervaring te verbeteren door het mogelijk te maken dat websites je voorkeuren 

onthouden of door ervoor te zorgen dat je je niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een 

bepaalde website bezoekt.  

 

Cookies verwijderen of blokkeren 

Indien je cookies wenst te blokkeren, kan je dat doen voor de browser die je gebruikt.  

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-BE/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-9  

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl-GB&hlrm=nl  
- Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren  
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042  

Indien je cookies uitschakelt, denk er dan aan dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct 

worden weergegeven of dat je mogelijk bepaalde delen van de website niet kan gebruiken. 

 

Soorten cookies 

 

1. Gebruikte/geplaatste cookies op website 
- Persistent cookie: wordt voor een bepaalde tijd geplaatst 
- Sessie cookie: geldig zolang de browsersessie duurt en verdwijnt daarna terug 
 

2. Noodzakelijke cookies  
Deze cookies zijn essentieel om onze websites te bezoeken. Dankzij deze cookies kan je bijvoorbeeld navigeren 

tussen de verschillende delen van de website of formulieren invullen. Indien je deze cookies weigert, zullen 

sommige delen van de website misschien niet naar behoren werken.  

 

3. Functionele cookies  
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. 

Deze cookies onthouden je voorkeuren en favoriete instellingen.  

 

4. Prestatiecookies  
Voor prestatiegerichte doeleinden gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over de manier waarop 

onze bezoekers onze websites gebruiken met als doel de noden van de bezoekers en de inhoud van onze 

websites te verbeteren en het gebruiksgemak van onze websites te verhogen. Een bepaalde cookie helpt ons 
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bijvoorbeeld om het aantal unieke bezoekers te tellen. Een andere cookie kan opsporen welke pagina’s het 

populairst zijn.  

 

Lijst van gebruikte cookies op website www.witgelekruis.be 

 

Cookie Doel Legale status 

Drupal-gebonden cookies 
 

  

Drupal.tableDrag.showWei
ght 
 

Drupal plaatst deze cookie om 
gebruikersinterface 
voorkeuren te onthouden. 
(Persistent) 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’  

Drupal.toolbar.collapsed Drupal plaatst deze cookie om 
gebruikersinterface 
voorkeuren te onthouden. 
(Persistent) 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

has_js 
 

Drupal plaatst deze cookie om 
bij te houden of de gebruiker 
JavaScript heeft ingeschakeld. 
(Sessie) 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

ctools-collapsible-state Drupal plaatst deze cookie om 
gebruikersinterface 
voorkeuren te onthouden. 
(Sessie) 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

Geolocatie cookies 
 

  

pid (Provincie id), province 
(Provincienaam), 
province_code (Provincie 
code) 

Deze cookies worden geplaatst 
om bij te houden welke 
provincie geselecteerd is door 
de gebruiker. (Persistent) 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
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  toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

lat (Latitude), lon 
(Longitude), city (Gemeente 
naam), cid (Gemeente id), 
postal_code (Postcode), 
route (Straat), 
street_number 
(Huisnummer) 

Deze cookies worden geplaatst 
wanneer de gebruiker toestaat 
om zijn locatiegegevens te 
bepalen, ze worden gebruikt 
om formulieren automatisch in 
te vullen. (Persistent) 
 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

geosplash Deze cookie wordt geplaatst 
om het dialoogvenster die 
verschijnt bij het eerste 
bezoek waar gevraagd wordt 
om een provincie te selecteren 
vervolgens niet meer te tonen. 
(Persistent) 
 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

geodisable Deze cookie wordt geplaatst 
om bij te houden of de 
gebruiker niet wenst zijn 
locatiegegevens mee te delen. 
(Persistent) 
 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

Cookies van derde partijen  
 

  

__utma, __utmb, __utmc, 
__utmz, __ga, 
__ga_randomnumber 

Deze cookies worden geplaatst 
door de Google Analytics 
service en bevatten niet-
persoonlijke data over de 
bezoeken aan de site voor 
statistische rapportage. 
(Persistent) 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

_shibsession_<random 
number> 
 

Deze cookie wordt geplaatst 
door de Shibboleth 
middleware software. Dit 
wordt gebruikt voor de 
authentciatie en autorisatie 
van de toepassing, door 
koppeling met eHealth-
platform. 

Op basis van artikel 129 van 
de Elektronische 
Communicatiewet, is voor 
deze cookie een 
toestemming nodig.  
Om hem te verwijderen, ga 
naar ‘cookies verwijderen 
of blokkeren’ 

 


