Portahealth: hoe de referentiegegevens
voor MZG, MPG of FINHOSTA
opvragen?
Helpdesk
Als u bij het gebruik van één van de applicaties van Portahealth problemen ondervindt,
kan u onze helpdesk via dit e-mailadres contacteren: portahealth@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.
U kan de toepassing ’Referentiegegevens MZG, MPG, FinhostaPortal’ pas gebruiken
nadat de lokaal beheerder Portahealth u als gebruiker gecreëerd heeft en u gemachtigd
heeft om de referentiegegevens die specifiek zijn voor uw ziekenhuis (zoals o.a. de
erkende bedindexen en hun aantallen), te raadplegen. Algemene referentiegegevens
(zoals o.a. de lijst met de ICD-9-CM of ICD-10-BE codes) zijn beschikbaar op de website
van het betrokken registratiesysteem.

Inhoudstafel

Portahealth: hoe de referentiegegevens voor MZG, MPG of FINHOSTA opvragen? .. 1
1. Inloggen ........................................................................................................................... 2
2. De applicatie selecteren ................................................................................................... 2
3. Selectiecriteria ................................................................................................................. 3

1

1. Inloggen
De handleiding ‘Portahealth: hoe inloggen’ beschrijft de inlogprocedure. Deze procedure moet
u steeds volgen nadat u een van de beschikbare applicaties of feedbacks geselecteerd hebt.
U vindt dit document hier.

2. De applicatie selecteren
Op de pagina ‘Applicaties Portahealth’ vindt u de link naar de applicatie voor de
referentiegegevens terug.
Om de referentiegegevens voor MZG, FINHOSTA of MPG op te vragen, kiest u onder ‘2.
Registratiesystemen’ de applicatie ‘Referentiegegevens MZG, MPG, Finhostaportal’. Pas
daarna kunt u inloggen.

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 selectiescherm (zie verder).
Na deze stappen zal bovenaan elk scherm de naam van het ziekenhuis en de gemeente
vermeld staan.

3. Selectiecriteria
Het volgende scherm laat toe om de selectiecriteria te kiezen.
De volgorde van de volgende stappen moet strikt gevolgd worden. Portahealth laat
geen andere volgorde toe.
U kiest eerst de flux. Momenteel (situatie maart 2017) hebt u de keuze tussen ‘Statistische en
financiële gegevens’ (FINHOSTA) en ‘Ziekenhuis’ (MZG en MPG). Uw keuzemogelijkheden
kunnen beperkt zijn als de lokale beheerder Portahealth u niet voor alle mogelijke fluxen
gebruikersrechten gegeven heeft.
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Als voorbeeld kiezen we de flux ‘Ziekenhuis’.

Daarna moet u het jaar kiezen waarvoor u de referentiegegevens wil opvragen. In ons
voorbeeld kiezen we het jaar 2015.

In de derde plaats moet u de collecte kiezen. De keuzemogelijkheden worden bepaald door
de flux en het jaar die u gekozen heeft en kunnen beperkt zijn als de lokaal beheerder
Portahealth u niet voor alle collectes binnen de gekozen flux gebruikersrechten gegeven heeft.
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Binnen de flux ‘Statistische en financiële gegevens’ zijn op dit moment 5 collectes (situatie
maart 2017):
- gegevens trimester (SFTRIM)
- gegevens revisor (SFEV)
- jaarlijkse gegevens (SFANN)
- budgettaire gegevens (SFBUD)
- sociale akkoorden (SFACC)
Binnen de flux ‘Ziekenhuis’ zijn er op dit moment 2 collectes: ‘MZG’ en ‘MPG’ (situatie maart
2017).
-

MZG kan enkel gebruikt worden voor algemene ziekenhuizen.
MPG kan enkel gebruikt worden voor de PAAZ-diensten van algemene ziekenhuizen,
psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische
verzorgingstehuizen (PVT).

Ook hier kan de lokaal beheerder Portahealth uw keuzemogelijkheden beperken omwille van
de gebruikersrechten die hij of zij u toegekend heeft.
In ons voorbeeld kunnen we enkel voor een algemeen ziekenhuis kiezen. We selecteren dan
ook ‘MZG’.

Ten slotte moet u de periode kiezen waarvoor u referentiegegevens wenst op te vragen. De
keuzemogelijkheden hangen af van de geselecteerde flux, het geselecteerde jaar en de
geselecteerde collecte.
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Als laatste stap in de selectie klikt u op ‘Opzoeken’.

Dit resulteert in het volgende scherm:
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Nu kan u kiezen welke van de referentiegegevens u wenst op te vragen. De keuze is
afhankelijk van de collecte die u gekozen hebt.
U klikt het vakje voor de gewenste referentiegegevens aan. U kunt hier 1 of meerdere
mogelijkheden aanklikken. Door het bovenste hokje aan te vinken, selecteert u in één
beweging alle mogelijkheden voor de door u gekozen taalrol. U kunt ook beide taalrollen
samen opvragen. Tot slot klikt u op ‘Referentiegegevens’.
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Nu verschijnt een scherm met de volgende mededeling:

U ontvangt deze referentiegegevens onder de vorm van een zip-bestand op het e-mail adres
dat de lokale beheerder Portahealth voor u in de toepassing ‘Gebruikersbeheer‘ geregistreerd
heeft.
Een voorbeeld van de mail:
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Hieronder vindt u de inhoud van het zip-bestand voor ons voorbeeld (alle referentiegegevens
in het Nederlands voor de MZG 2015/1):

Als voorbeeld tonen we het bestand met een overzicht van de bedindexen voor het ziekenhuis.
Dit bestand heeft dan de volgende naam: XXX-Z-3.0-INDEX-2015-1-N.csv
met XXX = de CODE_AGR van het ziekenhuis.
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