Portahealth: hoe inloggen?
Helpdesk
Als u bij het gebruik van één van de applicaties van Portahealth problemen ondervindt,
kan u de helpdesk Portahealth via dit e-mailadres contacteren:
portahealth@health.belgium.be
Als u bij het gebruik van GIFTACTION problemen ondervindt, kan u de helpdesk
GIFTACTION via dit e-mailadres contacteren: gift@health.belgium.be
Als u bij het gebruik van de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP) problemen
ondervindt, kan u de helpdesk STATHOSP via dit e-mailadres contacteren:
dominique.dicker@health.belgium.be
Als u bij het gebruik van de individuele MUG-rapporten (SMUREG) problemen ondervindt,
kan u de helpdesk SMUREG via dit e-mailadres contacteren:
info.smurmug@health.belgium.be
Aanrader
We raden u aan om steeds de knop ‘Terug’ op de webpagina’s te gebruiken in de plaats van
de knop ‘Back’ van uw internetbrowser.
BELANGRIJK: bij de nieuwste versie van een browser is het soms mogelijk dat niet alle
elementen van een scherm zichtbaar zijn. Op dat moment zal de scrollbar rechts van het
scherm zichtbaar zijn. Het volstaat om naar beneden te scrollen tot de andere elementen terug
zichtbaar worden.
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1. URL Applicaties Portahealth
U vindt de link naar Portahealth terug op de volgende 2 plaatsen van de website van de FOD
Volksgezondheid:
1.1. www.health.belgium.be => MENU => E-DIENSTEN

E-DIENSTEN => Onderwerp, en dan ‘Gezondheid’ aanvinken
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=> Doelgroep, en dan ‘Professionelen’ aanvinken

 Scrol naar beneden tot u ‘Applicaties Portahealth’ vindt en klik erop.
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1.2. www.health.belgium.be => Gezondheid

Gezondheid => Organisatie van de gezondheidszorg => Ziekenhuizen =>
Registratiesystemen
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Registratiesystemen => Portahealth

Portahealth => klik op ‘verschillende informaticatoepassingen’

5

2. URL Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken
U vindt de link naar de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken terug op de volgende 2 plaatsen van
de website van de FOD Volksgezondheid:
2.1. www.health.belgium.be => MENU => E-DIENSTEN

E-DIENSTEN => Onderwerp, en dan ‘Gezondheid’ aanvinken
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=> Doelgroep, en dan ‘Professionelen’ aanvinken

 Scrol naar beneden tot u ‘Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP)’ vindt
en klik erop.
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2.2. www.health.belgium.be => Gezondheid

Gezondheid => Organisatie van de gezondheidszorg => Ziekenhuizen =>
Registratiesystemen
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Registratiesystemen => Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP)

Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP) => Toepassing
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3. URL GIFTACTION
3.1. www.health.belgium.be => MENU => E-DIENSTEN

E-DIENSTEN => Onderwerp, en dan ‘Gezondheid’ aanvinken
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=> Doelgroep, en dan ‘Professionelen’ aanvinken

 Scrol naar beneden tot u ”Gift Action” Applicatie vindt en klik erop.
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4. URL individuele MUG-rapporten
www.health.belgium.be => Gezondheid

Gezondheid => Organisatie van de gezondheidszorg => Ziekenhuizen =>
Registratiesystemen
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Registratiesystemen => Mobiele Urgentie Groep (MUG)

Mobiele Urgentie Groep (MUG) => Publicaties
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Publicaties => Rapporten per MUG-functie => klik op het woord ‘hier’.
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5. Inloggen
U logt pas in nadat u de applicatie of feedback waarmee u wil werken, gekozen heeft.
De volledige procedure wordt hier verder toegelicht aan de hand van een reeks printscreens
voor de applicaties van Portahealth. Voor de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP),
de individuele MUG-rapporten en GIFTACTION is de werkwijze identiek.

5.1. Eerste stap
Nadat u de link op één van de aangegeven plaatsen aangeklikt hebt, ziet u voor Portahealth
het volgende scherm.

U kan enkel inloggen met uw elektronische identiteitskaart en een eID-kaartlezer.
U steekt uw elektronische identiteitskaart in een kaartlezer die verbonden is met uw computer.
U kiest daarna:
- de applicatie waarmee u wil werken;
- de feedback die u wil raadplegen.
U heeft enkel toegang tot die applicatie(s) en feedback(s) waarvoor uw lokaal beheerder
Portahealth u de nodige rechten gegeven heeft.
Momenteel zijn voor Portahealth de volgende applicaties beschikbaar (maart 2017):





Gebruikersbeheer: deze applicatie is enkel beschikbaar voor de lokale beheerders
Portahealth.
Doorsturen MZG, MPG, FinhostaPortal
Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinhostaPortal
Referentiegegevens
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Via Portahealth kan u ook de volgende feed-backs raadplegen (situatie maart 2017). Deze lijst
kan steeds uitgebreid worden. We kondigen de publicatie van een nieuwe feedback steeds
aan via een rondzendbrief aan de ziekenhuisdirecties.














Feedback outliers verpleegkundige gegevens
Feedback Spoedgevallendienst (MZG)
Feedback marktaandeel per MDC
Feedback op datakwaliteit: ongerechtvaardigde overlappende verblijven in MZG in
Belgische acute ziekenhuizen
Multidimensionele Feedback naar de Ziekenhuizen (MFZ) & Patient Safety Indicators
(PSI)
Boordtabel Middeleninzet per Pathologie
Ongeplande heropnamen in Belgische acute ziekenhuizen
POA Feedback (aanwezigheid van de diagnose bij opname)
Feedback op de personeelsgegevens van MZG
Feedback Financiële middelen
Feedback verpleegkundige gegevens van de MZG
Feedback controle kwaliteit UREG
Rapporten per MUG-functie

Voor de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken, de individuele MUG-rapporten en GIFTACTION
verwijzen we naar de gebruikershandleiding van deze registraties.
U bevestigt uw keuze door op de link van de applicatie of feedback te klikken. We gebruiken
als voorbeeld de applicatie ‘Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinhostaPortal’.
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5.2. Tweede stap
Pas in de tweede stap kan u inloggen. Nadat u een applicatie of feedback gekozen hebt (door
op de link te klikken), verschijnt het volgende scherm:

U klikt op ‘Aanmelden’. Dan verschijnt het volgende scherm:

Om te bevestigen dat dit uw certificaat is, klikt u op ‘OK’.
Als er meer dan 1 certificaat afgebeeld wordt, kiest U het certificaat dat bij uw elektronische
identiteitskaart hoort (meestal aangeduid met uw naam) en klikt u daarna op ‘OK’.
In de volgende fase geeft u uw pincode in en klikt u daarna op ‘OK’.
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Als de inlogprocedure correct doorlopen is, komt u als laatste stap in deze procedure
rechtstreeks op het openingsscherm van de applicatie ‘Opvolgingssysteem MZG, MPG,
FinhostaPortal’.
Als u als gebruiker voor meer dan 1 instelling geregistreerd bent, moet u nu de instelling kiezen
waarvoor u wil werken: u kiest de instelling door het bolletje voor de naam van de instelling
aan te klikken. U bevestigt uw keuze door op de knop ‘Kies deze organisatie’ onderaan het
scherm te klikken.
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Als u maar voor 1 ziekenhuis mag werken, ziet u onmiddellijk het openingsscherm van de
applicatie ‘Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinhostaPortal’.
Na deze stappen zal bovenaan elk scherm de naam van het ziekenhuis en de gemeente
vermeld staan.

Voor meer informatie over het gebruik van de verschillende applicaties verwijzen we naar de
andere gebruikershandleidingen.
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6. Enkele foutmeldingen
1. U behoort tot geen enkele organisatie.
 U wil op één van de applicaties of een feedback aanloggen maar u bent voor deze
applicatie of feedback voor geen enkele instelling als gebruiker of lokaal beheerder
Portahealth geregistreerd.
 Contacteer de lokaal beheerder Portahealth van uw instelling.
2. U ziet een lijst met instellingen, maar u vindt het ziekenhuis waarvoor u wil
werken niet in deze lijst terug.
 U bent geregistreerd als gebruiker van meer dan 1 ziekenhuis, maar de lokaal
beheerder Portahealth van het ziekenhuis waarvoor u wil werken, heeft u (nog) geen
rechten toegekend.
 Contacteer de lokaal beheerder Portahealth van deze instelling.
3. U ziet een leeg scherm met enkel de vermelding ‘Reports’ (enkel voor de feedbacks van Portahealth)
 U bent geregistreerd als gebruiker van het ziekenhuis waarvoor u wil werken. De lokaal
beheerder Portahealth van deze instelling heeft u al rechten voor de gekozen feedback
gegeven, maar heeft u (nog) geen rechten voor een rol toegekend.
 Contacteer de lokaal beheerder Portahealth van uw instelling.
Voor foutmeldingen in verband met uw pin-code en uw elektronische identitietskaart tijdens
het inloggen verwijzen we u door naar FEDICT.
URL: www.fedict.be
Helpdesk: Online contactformulier
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