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Correspondentietabel van MZG van het jaar 2018 over te maken aan de Technische Cel via 
eHealthBox ten laatste op 15 november 2019. Klassieke en daghospitalisatie.  
 
In uitvoering van artikel 3 §2 van het koninklijk besluit van 1 juli 2013 houdende uitvoering van 
artikel 156, §2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met 
betrekking tot de wijze waarop de algemene ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke 
informatie meedelen voor de samenvoeging van de minimale klinische gegevens en anonieme 
financiële gegevens (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2013), zijn de 
algemene ziekenhuizen ertoe gehouden om aan de Technische Cel een correspondentietabel over 
te maken die het mogelijk maakt de link te maken tussen MZG en de factureringsgegevens van het 
RIZIV. 
 
Wij verzoeken u dus om ons uiterlijk tegen 15 november 2019 de correspondentietabel over te 
maken van ALLE ziekenhuisverblijven voorkomend in de registratie MZG van het 1ste en 2de 
semester 2018 (klassieke en daghospitalisatie, spoed en niet-beëindigde verblijven).  
 
De overmaking van deze correspondentietabel moet gebeuren in de productieomgeving van 
eHealthBox en dit volgens de instructies opgenomen in de handleiding die u kan raadplegen op de 
site van de Technische Cel. De layout van het bestand kan u vinden in bijlage van deze 
omzendbrief. We hebben aan deze layout een eerste lijn toegevoegd die informatie herneemt die 
ons in staat stelt om, indien nodig, het ziekenhuis dat het bestand verstuurd heeft, te identificeren. 
Gelieve deze eerste lijn toe te voegen aan uw bestand. Wij vragen u om te controleren of het 
aantal registraties van de correspondentietabel perfect overeenstemt met het aantal TOTAAL van 
de verblijven die worden meegedeeld in de bestanden STAYHOSP van de MZG van het 1ste en 2de 
semester 2018.  
 
Van zodra de correspondentietabel via de eHealth Box verzonden werd, verzoeken we u om ons 
ook een mail naar techcel@health.fgov.be te sturen waarin u het moment van de zending 
preciseert. Deze mail zal ons toelaten om na te gaan of we uw tabellen al dan niet goed ontvangen 
hebben. 
Wij vestigen uw aandacht erop dat het heel belangrijk is om ons een volledige en juiste 
correspondentietabel toe te sturen.  
 
 
    -  
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Layout van het bestand TXT 

ZONE 1;ZONE 2 
   
 

Voeg de 1ste lijn toe met de informatie die ons in staat stelt om , indien nodig, het ziekenhuis te                                                                                                                                                                                      
identificeren dat het bestand verstuurd heeft 

 

             ZONE 1  
                 1ste lijn: 11 zeros  

 
                  Volgende lijnen : 
                  Formaat: variabele zone van 11 of 13 alfanumerieke karakters.  
                  lnhoud: INSZ nummer (11 karakters), MUT nummer (13 karakters) of fictief nummer (11 karakters). 

 
                  Regel:  

• voor de verzekerden van een van de zeven erkende verzekeringsinstellingen (VI 1, 2, 3, 
4,  
5, 6 of 9}, moet men het INSZ nummer vermelden;  
• voor de pasgeborenen bij de geboorte die het ziekenhuis verlaten tezelfdertijd als hun 
moeder, moet men het fictief nummer samengesteld uit elf 9's vermelden;  
• voor de pasgeborenen bij de geboorte waarvan de moeder het ziekenhuis heeft 
verlaten en die nog niet over een INSZ nummer beschikken, moet men het MUT 
nummer gebruikt bij de facturatie vermelden ;  
• voor de patiënten die onder de internationale overeenkomsten vallen terugbetaald in 
het kader van de verplichte ziekteverzekering, moet men het MUT nummer gebruikt bij 
de facturatie vermelden;  
• voor de patiënten buiten de verplichte ziekteverzekering, moet men het INSZ nummer 
gebruiken, of bij gebrek aan het INSZ nummer, moet men het fictief nummer 
samengesteld uit elf 9's gebruiken.  

 

ZONE 2 : te versleutelen met de private sleutel; behalve de 1ste lijn 
die niet versleuteld wordt  
 
1ste lijn : positie 1 tot 3: Erkenningsnummer Ziekenhuis ( CODE_AGR) 

positie 4 tot 7: Jaar MZG ( 2018) 
positie 8 tot 10: Y/Z met Y= nummer van het verstuurde bestand en Z= totaal 
aantal bestanden die deel uitmaken van de zending. 
positie 11tot 70: emailadres van contactpersoon ( vb:: naam@ziekenhuis.be) -links 
gealigneerd 
 
het is belangrijk om het mailadres van de referentiepersoon mee te delen. 
 
 

Volgende lijnen:  
Formaat : vaste zone van 24 alfanumerieke karakters.  
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lnhoud : MZG index van het bestand STAYHOSP +type ziekenhuisverblijf volgens de facturering. 
Regel :   posities 1 tot 3 : erkenningsnummer van het ziekenhuis (CODE_AGR).  

  posities 4 tot 7: jaar van registratie van de MZG (YEAR_REGISTR). 
  positie 8: semester van registratie van de MZG (PERIOD_REGISTR). 
  posities 9 tot 23: verblijfnummer (STAYNUM), rechts uitgelijnd.  
positie 24: type ziekenhuisverblijf volgens de facturatie (A2_HOSP_TYPE_FAC). 

 
 

Karakteristieken van het bestand TXT en regels voor de zending te 
respecteren.  
File must be built without headers.  
Bestand door "puntkomma" gescheiden zones. CR+LF aan het einde van elke lijn.  
Extensie TXT verplicht.   
Zone 2 versleuteld met de sleutel- aesSymetricRHM2013prod.key ( dezelfde sleutel dan 
diegene voor de                                                                                            correspondentietabellen 
van vorige jaren), behalve de 1ste lijn die niet moet versleuteld worden. Als u niet meer 
over    deze sleutel beschikt, contacteer ons dan via ons generiek mailadres 
techcel@health.fgov.be.  

 
Grootte van de bestand(en): maximum 10 megabytes. Als het bestand groter is dan 10MB of  
65.000 records, moet men het bestand splitsen.  
 
BELANGRIJK : een enkel bestand per verzending. lndien er meerdere bestanden zijn, moeten 
er evenveel verzendingen zijn dan bestanden. Alle bestanden dienen diezelfde dag te worden 
verzonden  
 
Naam van het of de bestand(en) : naar keuze maar extensie TXT verplicht.  
Er kunnen geen dubbels in het of de bestand(en) zijn: de concatenatie van de zones 1en 2 moet 
uniek zijn. 
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