
 

 

 

Victor Hortaplein 40, bus 10  ●  1060 Brussel  ●  www.gezondheid.belgie.be 

Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
De Interministriële Conferentie van oktober 2015 heeft de actualisatie van het E-gezondheidsplan 
goedgekeurd. U kan een complete omschrijving terugvinden op de website http://www.plan-
egezondheid.be/ 
 
Dit plan voorziet 20 acties met als doel een gecoördineerde ontwikkeling van initiatieven op het 
vlak van de e-Gezondheid, gebaseerd op : - een referentiearchitectuur, - het betrekken van de 
patiënt en de parate kennis over e-Gezondheid, - het uitwerken van een referentieterminologie - 
het faciliteren van de administratie en de communicatie en het invoeren van een effectief overleg 
tussen alle betrokkenen. 
 
Het  actiepunt 2 van het plan e-Gezondheid voorziet in de opstart van een “accelerator 
programma” met als doel dat alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het 
effectief gebruiken. De vooropgestelde einddatum is vastgelegd op eind 2018. U kan hiervan ook 
een complete omschrijving terugvinden op de website http://www.plan-egezondheid.be/ 
 
In de omzendbrief van 12 januari 2016 met betrekking tot het accelerator programma werd er 
reeds aangekondigd dat er gevraagd zal worden om tegen eind juni een plan van aanpak op te 
leveren voor de (gefaseerde) implementatie van het geïntegreerd EPD in uw ziekenhuis. 
 
Om de ziekenhuizen te ondersteunen in het proces van het opmaken van hun plan van aanpak voor 
de implementatie van een geïntegreerd EPD, heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een vragenlijst opgesteld met een aantal vragen die 
toelaten te analyseren of de randvoorwaarden voor het behalen van de vooropgestelde 
doelstellingen aanwezig zijn. In bijlage kan u deze vragenlijst vinden alsook een verklarende nota 
bij het “accelerator programma” en de omschrijving van de functionaliteiten die een geïntegreerd 
EPD minimaal dienen te bevatten. 
 
Er werd vooropgesteld dat eind maart 2016 de definitie van een geïntegreerd EPD voor de 
ziekenhuizen beschikbaar zou zijn. Alsook dat er een template voor het plan van aanpak zou 
aangeleverd worden aan de ziekenhuizen. Door omstandigheden hebben we deze termijn niet 
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kunnen respecteren. Daarom geven we de ziekenhuizen voor het aanleveren van het plan van 
aanpak een maand uitstel. We verwachten het volledige plan van aanpak ten laatste eind juli 
2016. 
 
Het opmaken van een plan van aanpak is een intensief proces. Het betreft niet enkel het opstellen 
van een plan als document, maar het impliceert ook een proces waarbij er met de verschillende 
betrokken partijen binnen het ziekenhuis samen de verschillende onderdelen analyseren en de 
nodige afspraken maken. We vragen dan ook om de nodige stappen te nemen om de strategie te 
bepalen, zodat tegen einde juli 2016 de vragenlijst vlot ingevuld kan worden. Het ontvangen van 
deze ingevulde vragenlijst is immers een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van het 
aanvullende voorziene acceleratorbudget. Een volgende belangrijke mijlpaal is eind juni 2017 
concrete opvraagbare bewijsstukken voor te leggen, die toelaten het stappenplan naar het 
vooropgestelde eindresultaat te evalueren. Dit kan eventueel de vorm aannemen van een contract 
met een softwareleverancier voor de implementatie van een geïntegreerd EPD. Deze elementen 
dienen ten laatste tegen eind juni 2017 aan ons toegestuurd te worden. 
 
Om de ziekenhuizen te ondersteunen in het proces van het opstellen, actualiseren en valideren  
van het  plan van aanpak, alsook om nieuwe synergiën tussen de ziekenhuizen op gang te brengen 
zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
een informatiesessie organiseren voor alle ziekenhuizen op 20 mei 2016 om 9u. U kan hiervoor 
inschrijven via onderstaande link. Een programma zal later nog gecommuniceerd worden. 
 
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LAN
GUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:nl,30D48C8A387650A4E0540021281A66B8 
 
Het aantal beschikbare plaatsen voor de informatie voormiddag is beperkt. We vragen u dan ook 

de participatie van uw ziekenhuis te willen beperken tot maximum 2 personen. 

Gelieve de ingevulde vragenlijst met betrekking tot het plan van aanpak voor uw ziekenhuis per mail 

over te maken aan ehealthcare@health.belgium.be en dit ten laatste op 31 juli 2016.  

 
Voor eventuele bijkomende informatie kan u een emailbericht sturen naar het volgende 
emailadres: 

ehealthcare@health.belgium.be .  
 
  

Hoogachtend, 
 
 
 
 
Christiaan Decoster  
Directeur-Generaal   
Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
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