
1/44 

 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen  en Leefmilieu  

Directoraat-generaal Gezondheidszorg 

  
Victor Hortaplein 40 , bus 10,  
1060   Brussel  

 
 
 
 
 
 

De UREG-variabelen  
 

Oktober 2017 
 
 
 

Cel Databankbeheer 
Dienst Datamanagement 
DG Gezondheidszorg 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu 



2/44 

 
A. DOELSTELLINGEN UREG 

 
 

UREG is een registratiesysteem voor gegevens van de erkende spoedgevallendiensten van de Belgische ziekenhuizen. De gegevens worden 
op een continue basis in real time geregistreerd voor alle patiënten die zich op deze spoedgevallendiensten aanmelden. 
 

De registratie van gegevens op de spoedgevallendiensten heeft tot doel: 

 

1.  Een monitoring- en waarschuwingssysteem op te zetten om snel te kunnen reageren op crisissituaties en op voor de bevolking potentieel 
gevaarlijke omstandigheden, door gegevens aan te leveren die toelaten correcte preventieve maatregelen te nemen of snel en op een goede 
manier in te grijpen; 

2.  Het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen, onder meer om:  

- de spoedgevaldiensten te kunnen evalueren aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens; 

- een systeem van sanitaire waakzaamheid in te richten; 

- vergelijkingen te kunnen maken op het vlak van efficiëntie en kwaliteit met spoedgevallendiensten in het buitenland en aldus goede 
praktijkvoering te kunnen promoten; 

Indicatoren opstellen om een feedback te kunnen geven over de werking van de spoedgevallendienst zodat deze zichzelf met andere 
spoedgevallendiensten of alle diensten in hun geheel kan vergelijken. 
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B. De UREG-variabelen  
 

Schema + vergelijking met MZG registratie 
 

Variabelen MZG UREG Status 
    
1. Luik Structuur     
Erkenningsnummer van het 
ziekenhuis 

CODE_AGR HOSPNR Verplicht 

Site van het ziekenhuis CODE_CAMPUS CAMPUSNR Verplicht 
    
2. Administratief + 
Medische luik  

   

Identifiant / PatientId STAYNUM, ORDER_UNIT, PATNUM URGNUM, PATNUM, STAYNUM Verplicht 
Geboortejaar  A1_YEAR_BIRTH BIRTHYEAR Verplicht indien gekend 
Geboortemaand Niet (A2_CODE_INDIC_AGE) BIRTHMONTH (CODEINDICAGE) Verplicht indien gekend 
Geslacht A2_CODE_SEX CODESEX Facultatief 
Postcode België A2_CODE_ZIP CODEZIP Facultatief 
Landcode A2_CODE_COUNTRY COUNTRY Facultatief 
Indicator nationaliteit A2_CODE_INDIC_NAT NATION Facultatief 
Verzekeringsstatus A2_CODE_STAT_INSURANCE INSURANCE Facultatief 
Datum en uur  van inschrijving Niet DATETIMEURGIN Verplicht indien gekend 
Type inschrijving Bij opname in het ziekenhuis  : 

A2_CODE_ADM  
Indien uit een andere verpleegeenheid van 
het ziekenhuis: ‘H’ 

ADMISSIONTYPE Facultatief 

Plaats vóór inschrijving  Bij opname in het ziekenhuis  : 
A2_CODE_PLACE_BEFORE_ADM  
Indien uit het ziekenhuis: CODE_UNIT 

PLACEBEFOREADM Facultatief 

Verwezen door  Bij opname in het ziekenhuis  : 
A2_CODE_ADRBY  

ADRESSEDBY Facultatief 

Datum en uur van uitschrijving uit 
spoed 

Niet DATETIMEURGOUT Verplicht indien gekend 
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Variabelen MZG UREG Status 
Type uitschrijving uit spoed  Bij ontslag uit het ziekenhuis : 

A2_CODE_DISCHARGE 
Bij hospitalisatie : ‘H’ 

DISCHARGETYPE Verplicht indien gekend 

Bestemming bij uitschrijving uit 
spoed  

Bij ontslag uit het ziekenhuis : 
A2_CODE_DESTINATE 
Bij hospitalisatie : CODE_UNIT 

DESTINATION Facultatief 

Soort opvolging M6_TYPE_INFO_URG=F � 
M6_CODE_INFO_URG 
(enkel voor ambulante spoed) 

FOLLOWUP Facultatief 

Specifieke omstandigheden Niet CIRCUMSTANCES Verplicht indien gekend 
Rol in het incident Niet ROLINCIDENT Facultatief 
Gebruikt vervoermiddel Niet TRANSPORTATION Facultatief 
Omstandigheid B Niet FALL Facultatief 
Omstandigheid C Niet PHYSICALIMPACT Facultatief 
Omstandigheid G Niet ENVIRONMENT Facultatief 
Omstandigheid H Niet VIOLENCE Facultatief 
Soort codeersysteem voor klachten 
en symptomen 

Niet TYPESYMPTOM Verplicht indien gekend 

Klachten en symptomen Niet SYMPTOM Verplicht indien gekend 
Triagemodel en triagescore Niet TRIAGEMODEL Facultatief 
Triagescore Niet TRIAGESCORE Facultatief 
Type codeersysteem voor 
weerhouden diagnose 

Niet TYPEDIAGNOSIS Facultatief 

Weerhouden diagnose Niet DIAGNOSIS Facultatief 
Reeds (vooraf) bestaande medische 

problemen (congenitaal en/of 
verworven) 

 

Niet COMORBIDITY Facultatief 

Andere factoren die gezondheid 
status beïnvloeden 

Niet OTHERREASON Facultatief 

Bijkomende diagnostische en 
therapeutische aktes 

Niet ACTTHERREAL Facultatief 
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1. Richtlijnen voor het verzenden van de gegevens 

 
 
UREG is een registratie van real-time urgentiegegevens op de spoedgevallendiensten van de Belgische ziekenhuizen. 
 
In het kader van de stroomlijning en de administratieve vereenvoudiging van de registraties werd op 3 oktober 2017 een rondzendbrief naar alle 
spoedgevallendiensten gestuurd. Vanaf 16 oktober 2017 zijn er drie types variabelen: 
 

- Verplicht: de 2 structurele variabelen (HOSPNR en CAMPUSNR) en de 2 identificatievariabelen van de patiënt (PATNUM en 
URGNUM) 

- Verplicht indien gekend: de variabelen die technisch optioneel zijn maar die verplicht zijn zodra ze gekend is. Dit systeem was tot 
nu toe voor de meestal variabelen van kracht. 

- Facultatief: de variabelen die op vrijwillige basis doorgestuurd kunnen worden maar die niet meer verplicht zijn.  
 
Zoals vroeger zijn de variabelen ‘verplicht indien gekend’ technisch optioneel. Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u 
dit veld absoluut moet invullen van zodra de informatie gekend is. 
De reden om te spreken van optionele gegevens is niet gebaseerd op het vrijwillige karakter ervan: we vragen u deze gegevens op te sturen van 
zodra ze gekend zijn. De gegevens zijn optioneel om een zekere marge in te bouwen bij de verzending van de gegevens. Het is namelijk zo dat 
bepaalde gegevens op een bepaald moment nog niet gekend zijn. Deze gegevens optioneel maken voorkomt dat de andere gegevens niet 
verstuurd kunnen worden en dat de zendingen geblokkeerd worden. Het laat toe om al een zending te starten wanneer bepaalde gegevens pas 
op een later tijdstip bekend zijn. Zelfs wanneer de gegevens pas op een latere datum bekend zijn, is het nog steeds interessant om deze gegevens 
door te sturen. UREG is immers niet enkel een monitoringsysteem maar zal ook een systeem zijn om het beleid inzake volksgezondheid te 
ondersteunen. 
 

Naar aanleiding van de administratieve vereenvoudiging is een groter aantal variabelen ‘echt’ facultatief. U kunt deze op vrijwillige basis 
doorsturen als deze op uw spoedgevallendienst gekend zijn.  
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2. Luik structuur 
 

2.1. Erkenningsnummer van het ziekenhuis. 
 
Naam van het veld in de databank: HOSPNR. 
Vast formaat: 3 karakters. 
Verplicht 

 

Dit nummer wordt toegekend door de overheid die bevoegd is voor de erkenning van ziekenhuizen.  

De voorloopnullen moeten  hier meegegeven worden omdat ze integraal deel uitmaken van het erkenningsnummer. Dit is geen numeriek 
veld, dus het cijfer “0” is belangrijk. 
 

2.2. Site/Vestigingsplaats van het ziekenhuis 
 
Naam van het veld in de databank: CAMPUSNR. 
Vast formaat: 4 karakters 
Verplicht 
 

Dit nummer wordt toegekend door de FOD en is terug te vinden in de referentiebestanden binnen Portahealth. 
 

 
3.  Administratief + medisch luik 
 
Inclusief de sleutelvariabelen HOSPNR en CAMPUSNR 
 

3.1. PatientId 
 

Deze variabele bestaat uit 2 onderdelen namelijk  
- een anoniem en uniek nummer voor elk contact met de spoedgevallendienst (URGNUM 
- en het anoniem, uniek nummer van een bepaalde patiënt binnen hetzelfde ziekenhuis (PATNUM) 

Deze informatie is verplicht en dient voor elke ingeschreven patiënt op de spoedgevallendienst verstuurd te worden. 
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De velden URGNUM en PATNUM zullen extra worden versleuteld voordat ze in de FOD aankomen opdat de anonimiteit van de patiënt 
verzekerd kan worden.  
 

Anoniem nummer van contact met de spoedgevallendienst 
 
Naam van het veld in de databank: URGNUM. 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 15 karakters 
Verplicht 
 
Specificaties van de karakters:  
1. hoofdletters en cijfers 
2. mag NIET blanco zijn 
3. mag geen spaties bevatten 
4. mag nooit een ‘0’ (nul) als eerste karakter hebben 

Dit nummer is uniek voor elk contact van een patiënt met een spoedgevallendienst. Dit wil zeggen dat een patiënt bij een nieuw contact 
met een spoedgevallendienst een ANDER contactnummer krijgt.  

Dit nummer blijft hetzelfde voor het volledige contact met spoed. 

Opgelet: als een patiënt de spoedgevallendienst fysiek verlaat om in een andere dienst van hetzelfde ziekenhuis een onderzoek te 
ondergaan en daarna naar de spoedgevallendienst terugkeert, maakt dit alles deel uit van dezelfde UREG-registratie als dat onderzoek 
verband houdt met de reden waarvoor hij zich in de spoedgevallendienst ingeschreven heeft. Bijvoorbeeld: radiologieonderzoeken, 
consultatie bij een specialist,… Als de patiënt voor een andere reden terugkeert, zal dit aanleiding geven tot een nieuwe UREG-
registratie. 
In alle andere gevallen moet dit als een nieuwe UREG-registratie beschouwd worden, vooral als de patiënt in een andere dienst 
opgenomen werd. Bij voorbeeld als de patiënt zich in de spoedgevallendienst inschrift, in een andere dienst opgenomen wordt en daarna 
naar de spoedgevallendienst terugkeert. Zelfs als het om het zelfde probleem gaat, geeft dit aanleiding tot een nieuwe UREG-registratie. 
 

Het contactnummer moet zo geformuleerd worden dat de anonimiteit van de patiënt volledig gegarandeerd blijft. Het mag geen 
persoonlijke gegevens bevatten zoals bijvoorbeeld de geboortedatum. 

 
Anoniem patiëntennummer 
 
Naam van het veld in de databank: PATNUM. 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 20 karakters 
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Verplicht 
 
Specificaties van de karakters:  
5. hoofdletters en cijfers 
6. mag NIET blanco zijn 
7. mag geen spaties bevatten 
8. mag nooit een ‘0’ (nul) als eerste karakter hebben 

Het KB definieert in artikel 11, 1°, b) het anoniem patiëntennummer als ‘het registratienummer van de patiënt, dat per ziekenhuis uniek 
dient te zijn en geen enkel persoonlijk gegeven mag bevatten’. 

Het anoniem patiëntennummer moet zo geformuleerd worden dat de anonimiteit van de patiënt volledig gegarandeerd blijft. Het mag 
geen enkel persoonlijk gegeven bevatten, zoals de geboortedatum. 

Het ziekenhuis kent één anoniem patiëntennummer (registratienummer genoemd in het KB) toe aan één bepaalde patiënt voor heel zijn 
leven in hetzelfde ziekenhuis: in een ander ziekenh uis zal hij een ander nummer krijgen . Aldus moet ook voor de voorlopige 
registratie van de niet-beëindigde contacten de PATNUM van een patiënt hetzelfde nummer zijn bij IN registratie en bij de OUT 
registratie. Ook elke pasgeborene krijgt zijn eigen uniek anoniem patiëntennummer. 

Het anoniem patiëntennummer PATNUM mag NIET verward worden met het contactnummer URGNUM dat uniek is voor elk contact met 
de spoedgevallendienst of met het veld STAYNUM uit de MZG dat ook uniek voor elk verblijf is. Telkens wanneer de patiënt in contact komt 
met een spoedgevallendienst, behoudt de patiënt zijn eigen anoniem patiëntennummer, maar krijgt hij bij elk contact een nieuw 
contactnummer. Er kunnen dus meerdere contactnummers tot eenzelfde patiëntennummer behoren. 

 
 

3.2. Geboortejaar 
 
Naam van het veld in de databank: BIRTHYEAR. 
Vast formaat: 4 karakters. 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is). 
 

Dit veld is optioneel omdat het niet altijd mogelijk is om het geboortejaar van een persoon, die op de spoedgevallendienst toekomt, te kennen, 
bv. na een ramp of een ernstig verkeersongeval. 
Deze informatie bekomt men bij inschrijving op de spoedgevallendienst aan de hand van informatie op de eID-kaart of aan de hand van een 
ander middel dat het geboortejaar van de patiënt bevestigt. Als het op het ogenblik van de inschrijving niet mogelijk is om het geboortejaar te 
achterhalen, dienen deze gegevens van zodra ze bekend zijn, te worden ingevoerd. 
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3.3. Geboortemaand 
 
Naam van het veld in de databank: BIRTHMONTH. 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 2 karakters. 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is) 

 
Dit veld is optioneel omdat het niet altijd mogelijk is om de geboortemaand van een persoon, die op de spoedgevallendienst toekomt, te kennen, 
bv. na een ramp of een ernstig verkeersongeval. 
Deze informatie bekomt men bij inschrijving op de spoedgevallendienst aan de hand van informatie op de eID-kaart of aan de hand van een 
ander middel dat de geboortemaand van de patiënt bevestigt. Als het op het ogenblik van de inschrijving niet mogelijk is om de geboortemaand 
te achterhalen, dienen deze gegevens van zodra ze bekend zijn, te worden ingevoerd. 
 
 

3.4. Geslacht 
 
Naam van het veld in de databank: CODESEX. 
Vast formaat: 1 karakter. 
Facultatief 
 
Toegelaten waarden: 

 

 

 

 

Het geslacht (code 1 of 2) wordt weergegeven volgens de gegevens die op de identiteitskaart (of een ander identificatiepapier) van de patiënt 
vermeld staan. 

Opmerking: de waarde ‘veranderd’ (code 3) werd ingevoerd om de problemen met geslachtsgebonden aandoeningen bij patiënten die van 
geslacht veranderd zijn, op te vangen.  

CODE OMSCHRIJVING 
0 Onbepaalbaar  
1 Mannelijk 
2 Vrouwelijk 
3 Veranderd 
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De waarde ‘Onbepaalbaar’ (code 0) kan gebruikt worden in het geval dat men het geslacht van een pasgeborene niet kan bepalen bij zijn 
geboorte of wanneer het geslacht van een persoon onmogelijk kan bepaald worden (bv. Bij ernstig trauma met ontbreken van identiteitskaart) 
 
 

 
3.5. Postcode België 

 
Naam van het veld in de databank: CODEZIP. 
Vast formaat: 4 karakters. 
Facultatief 

 

Voor daklozen  en alle ANDERE personen zonder vaste woonplaats  moet de code #9999# ingevuld worden. 

Voor patiënten (Belgen en niet-Belgen) die in het buitenland  gedomicilieerd zijn, dient dit veld opgevuld te worden met nullen: #0000#. 

 

 
3.6. Landcode 

 
Naam van het veld in de databank: COUNTRY. 
Vast formaat: 2 karakters. 
Facultatief 

 
Vanaf 1 januari 2011 moet de code van het land waar de patiënt gedomicilieerd is voor alle registratiesystemen, voldoen aan de ISO-3166 
normen. Deze internationale codes bestaan uit 2 letters. 

 

 
3.7. Indicator nationaliteit 

 
Naam van het veld in de databank: NATION. 
Vast formaat: 2 karakters. 
Facultatief 
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Toegelaten waarden:  
 

CODE OMSCHRIJVING 
OO De nationaliteit van de patiënt is niet gekend 
BE De patiënt heeft de Belgische nationaliteit 
DE De patiënt heeft de Duitse nationaliteit 
FR De patiënt heeft de Franse nationaliteit 
UK De patiënt heeft de Britse nationaliteit 
LU De patiënt heeft de Luxemburgse nationaliteit 
NL De patiënt heeft de Nederlandse nationaliteit 
EU De patiënt is geen Belg, geen onderdaan van een van onze buurlanden, maar heeft wel de nationaliteit van één 

van de andere landen van de Europese Unie 
ER De patiënt heeft de nationaliteit van één van de landen uit Europa die niet tot de Europese Unie behoren 
AF De patiënt heeft de nationaliteit van één van de landen uit Afrika 
AM De patiënt heeft de nationaliteit van één van de landen uit Amerika 
AZ De patiënt heeft de nationaliteit van een van de landen van Azië 
OC De patiënt heeft de nationaliteit van één van de landen uit Oceanië 

 

In dit veld wordt de nationaliteit  ingevuld. Niet te verwarren met het vorige veld (COUNTRY) waar het gaat over het land waar de patiënt zijn 
vaste woonplaats heeft. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Belgen, Fransen, Nederlanders, Duitsers, Luxemburgers, Britten, Europeanen uit de andere landen 
van de Europese Unie, andere Europeanen en onderdanen van een land uit een ander continent. 

 
 
 

3.8. Code verzekeringsstatus patiënt gedurende het contact met spoed 
 
Naam van het veld in de databank: INSURANCE. 
Vast formaat: 3 karakter. 
Facultatief 
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Toegelaten waarden: 
 

CODE OMSCHRIJVING Categorie van 
patiënten 

001 Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 

A (de ZIV-patiënten 
en de gelijkgestelden) 

of A’  

002 Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 
003 Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 
004 Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
005 Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
006 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
009 Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS 
200 Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en 

Oorlogsslachtoffers B (de niet ZIV-
patiënten ‘art 110’) of 

B’  
210 Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 
220 Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 
230 O.C.M.W. 

300 
Zorgcontracten met buitenlandse zorgactoren gevestigd in een 
lidstaat van EU/EER of Zwitserland, en zonder dekking voor 
gezondheidszorg in België 

C1a 

310 
Privé-initiatief van personen die ziektekostenverzekerd zijn in 
een andere lidstaat van de EU/EER of Zwitserland, en zonder 
dekking voor gezondheidszorg in België 

C1b 

320 
Personen die ziektekostenverzekerd zijn bij een instelling van 
internationaal of Europees recht, en zonder dekking voor 
gezondheidszorg in België 

C2 

330 

Patiënten die ziektekostenverzekerd zijn in een land dat niet 
behoort tot de EU/EER en Zwitserland en die niet onder een 
internationale overeenkomst vallen, en zonder dekking voor 
gezondheidszorg in België 

C3 

400 Niet-verzekerden D1 
500 Andere  
000 Onbekend  
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De codes 001 tot en met 009 zullen moeten worden ingevuld voor de categorie A (of A’) van de bijgevoegde nota (de ZIV-patiënten en de 
gelijkgestelden). De codes 200 tot en met 230 betreffen de categorie B (de niet ZIV-patiënten ‘artikel 110’) (of B’), code 300 correspondeert met 
categorie C1a, code 310 met categorie C1b, code 320 met categorie C2, code 330 met categorie C3 en code 400 met categorie D1. Code 500 
is toegevoegd indien de patiënt niet kan ondergebracht worden onder één van de voornoemde codes. 

Voor pasgeborenen, die nog geen verzekeringsstatus hebben, moet men de verzekeringsstatus van de moeder overnemen. 

De codes 300, 310, 320 en 330 kunnen enkel gebruikt worden voor patiënten die niet bij een Belgische mutualiteit aangesloten zijn. Voor de 
indeling van de patiënt in deze categorieën is de nationaliteit en het land van domicilie van de patiënt niet belangrijk.  
Voorbeelden:  

- Een patiënt die in de EU, EER of Zwitserland, maar niet in België, voor zijn geneeskundige zorg verzekerd is (bvb. in Nederland), laat 
zich in een Belgisch ziekenhuis behandelen in het kader van een zorgcontract dat tussen zijn (Nederlandse) zorgverzekeraar en het 
Belgische ziekenhuis waar hij opgenomen wordt, afgesloten werd. Deze patiënt wordt geregistreerd onder code 300 . 

- Een patiënt (wiens nationaliteit en land van domicilie hier ook niet van belang zijn) heeft een ziektekostenverzekering in de EU, EER of 
Zwitserland, maar niet in België (bvb in Duitsland). Hij laat zich in een Belgisch ziekenhuis behandelen en betaalt de factuur aan 100 
%. Nadien vraagt hij terugbetaling aan zijn ziektekostenverzekeraar in Duitsland (bvb op basis van Richtlijn 2011/24/EU). Deze patiënt 
wordt geregistreerd onder code 310 . 

- Een patiënt (wiens nationaliteit en land van domicilie opnieuw niet van belang zijn) met een ziekteverzekering via een instelling van 
internationaal of Europees recht (bvb EU-ambtenaar) wordt geregistreerd onder code 320 . 

- Een patiënt is in Zuid-Afrika tegen ziektekosten verzekerd. De nationaliteit en het land van domicilie van de patiënt zijn ook hier niet 
relevant. De patiënt beslist om zich in een Belgisch ziekenhuis te laten behandelen. Hij betaalt de factuur aan 100 % en vraagt achteraf 
terugbetaling volgens de voorwaarden van zijn Zuid-Afrikaanse ziekteverzekering. Deze groep patiënten wordt geregistreerd onder 
code 330 . 

- Een patiënt die niet in België tegen ziektekosten verzekerd is, laat zich in een Belgisch ziekenhuis behandelen in het kader van een 
zorgcontract dat tussen een buitenlandse zorgactor (buiten de EU/EER of Zwitserland) en het Belgische ziekenhuis werd 
afgesloten.  Deze groep patiënten wordt geregistreerd onder code 330 . 

- Een patiënt die over een Belgische mutualiteit beschikt, laat op privé initiatief een ingreep of onderzoek uitvoeren. Hij betaalt de factuur 
zelf en wordt geregistreerd onder code 500 . 

 
In het geval waarbij de patiënt een arbeidsongeval heeft gehad, wordt niet gevraagd om de verzekering van de werkplaats te specificeren maar 
de verzekeringsstatus van de patiënt 
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3.9. Datum en uur van inschrijving 
 
Naam van het veld in de databank: DATETIMEURGIN. 
Vast formaat: 19 karakters: "YYYY-MM-DDThh:mm:ss" 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is) 
 

Hier dient men het exacte moment aan te geven waarop de patiënt zich aanmeldt aan de balie van de spoedgevallendienst en wordt ingeschreven 
in de spoedgevallendienst. 
Opgepast: als een patiënt zich in de dienst spoed inschrijft en onmiddellijk de dienst spoed verlaat om naar een andere dienst van het zelfde 
ziekenhuis te gaan, zonder dat een arts of een verpleegkundige hem gezien heeft, moet deze patiënt niet in UREG geregistreerd worden. Bij 
voorbeeld: een zwangere vrouw die onmiddellijk naar het bevallingskwartier gaat of een patiënt die onmiddellijk naar de dienst intensieve zorg 
gebracht wordt. Ook een patiënt die zich via het onthaal van de dienst spoed inschrijft om in een andere opgenomen te worden, moet ook niet 
meer in UREG geregistreerd worden. 

 
 

3.10. Type inschrijving 
 
Naam van het veld in de databank: ADMISSIONTYPE. 
Vast formaat: 1 karakter 
Facultatief 

 
Toegelaten waarden: 
 
CODE OMSCHRIJVING  

0 Onbekend Slechts te gebruiken in uitzonderlijke gevallen. 
3 Geplande inschrijving (*) De opname in het ziekenhuis was al eerder 

afgesproken. Er werd dus vooraf gepland wanneer 
de inschrijving zou gebeuren bv. voor een controle. 
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CODE OMSCHRIJVING  
4 Vanuit daghospitalisatie  De patiënt verblijft in eerste instantie voor slechts 

één dag in het ziekenhuis (of voor elke ander vorm 
van behandeling die aanleiding geeft voor 
aanrekening van een dagforfait), maar wordt 
bijvoorbeeld door verwikkelingen en/of 
complicaties voor een langere periode opgenomen 
of tengevolge van plaatsgebrek 

5 Terugtransfer (*) Terugkomst van een patiënt van het ziekenhuis 
waarnaar hij getransfereerd was. 

6 Plaatsing (*) Verplichte inschrijving of plaatsing door rechter, 
politie, enz. 

8 Geboren in dit ziekenhuis In geval van geboorte in de spoedgevallendienst 
A Dringende inschrijving in 

spoedgevallendiens t 
zonder betrokkenheid van 
de dienst 112 of een 
ambulance. 

Patiënt komt binnen met “eigen vervoer” of met de 
politie of met een arts of met het openbaar vervoer 
maar zonder een ambulance, zonder 
betrokkenheid van de dienst 112, en wordt 
opgenomen via de spoedgevallendienst. 

B Dringende inschrijving in 
spoedgevallendienst 
zonder betrokkenheid van 
de dienst 112 met een 
ambulance , zonder 
tussenkomst van een 
MUG-functie of PIT. 

Patiënt arriveert in de spoedgevallendienst via 
ambulance, maar zonder een MUG of PIT, de 
dienst 112 was niet betrokken. Er werd geen  MUG-
fiche of PIT-fiche opgemaakt. 

C Dringende inschrijving in 
spoedgevallendienst met 
betrokkenheid van de 
dienst 112  met een 
ambulance, zonder 
tussenkomst van een 
MUG-functie of PIT. 

Patiënt arriveert in de spoedgevallendienst via een 
ambulance, maar zonder een MUG of PIT, de 
dienst 112 was wel betrokken. Er werd geen  MUG-
fiche of PIT-fiche opgemaakt. 
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CODE OMSCHRIJVING  
D Dringende inschrijving in 

spoedgevallendienst met 
een ambulance en met de 
begeleiding van de 
erkende MUG-functie  
en/of PIT  van de 
ziekenhuiscampus 
(eventueel associatie) of 
indien deze MUG-functie 
de patiënt ter plaatse 
verzorgd heeft. 

Patiënt arriveert in de spoedgevallendienst via een 
ambulance en erkende MUG-functie en/of PIT van 
de ziekenhuiscampus (eventueel associatie) heeft 
de patiënt verzorgd, de dienst 112 was dus 
betrokken. Er is bovendien een MUG-fiche en/of 
PIT-fiche opgemaakt. 

E Dringende inschrijving in 
spoedgevallendienst met 
een ambulance en met de 
begeleiding van een 
andere erkende MUG-
functie en/of PIT  dan die 
van de ziekenhuiscampus 
(eventueel associatie) of 
indien deze MUG-functie 
en/of PIT de patiënt ter 
plaatse verzorgd heeft 

Patiënt arriveert in de spoedgevallendienst via een 
ambulance én een andere MUG-functie en/of PIT 
dan die van de ziekenhuiscampus (eventueel 
associatie) en die de patiënt heeft verzorgd ; de 
dienst 112 was dus betrokken. Er is bovendien een 
MUG-fiche en/of PIT-fiche opgemaakt. 

H Vanuit een andere 
verpleegeenheid binnen 
hetzelfde ziekenhuis 

Behalve vanuit daghospitalisatie 

 
Deze variabele vraagt om te specificeren op welke manier de patiënt is aangekomen of werd gebracht naar de spoedgevallendienst van het 
ziekenhuis.    

De codes A tot en met E kunnen enkel gebruikt worden indien de patiënt in het ziekenhuis via de balie van de spoedgevallendienst 
ingeschreven wordt EN indien de inschrijving niet gepland is bij aankomst op de spoedgevallendienst (bij aankomst op de spoedgevallendienst 
weet noch de arts noch de patiënt of er een opname zal volgen).  
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Het is mogelijk dat een patiënt tijdens zijn ziekenhuisverblijf contact heeft met de spoedgevallendienst (en niet enkel in het begin van zijn 
verblijf). Dit is de reden waarom de waarde ‘H’ toegevoegd werd: deze kan gebruikt worden in het geval dat een patiënt op de 
spoedgevallendienst terechtkomt vanuit een andere dienst van het ziekenhuis. 
 

 
3.11. Plaats vóór inschrijving 

 
Naam van het veld in de databank: PLACEBEFOREADM. 
Vast formaat: 1 karakter. 
Facultatief 
 
 Toegelaten waarden: 
 
CODE OMSCHRIJVING  

0 Onbekend Slechts te gebruiken in uitzonderlijke 
gevallen. 

1 Thuis Overal waar de patiënt autonoom kan 
handelen, dus ook bijvoorbeeld service flats 
voor oudere personen, kot voor studenten, 
… 

3 Ander ziekenhuis: niet-universitair  
4 Ander ziekenhuis: universitair  
5 Ander ziekenhuis: psychiatrisch  
6 Rust- en verzorgingstehuis (RVT) en 

bejaardentehuizen 
 

7 Psychiatrisch verzorgingstehuis 
(PVT) en beschut wonen 

 

8 Geboren in dit ziekenhuis In geval van geboorte in de 
spoedgevallendienst 

9 Andere Dit kan een andere instelling zijn. Vb. 
gevangenis, internaat,… 

A Weg van / naar het werk  
B Op het werk  
C Weg van / naar de school  
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CODE OMSCHRIJVING  
D In de school (inclusief sport op 

school) 
 

E Verkeer (behalve weg van/naar werk 
of school) 

 

F Tijdens sport (behalve sport op 
school) 

 

G Openbare plaats  
H Vanuit een andere verpleegeenheid 

binnen hetzelfde ziekenhuis 
Inclusief vanuit daghospitalisatie 

 

Hiermee wordt de plaats bedoeld waar de patiënt zich bevond juist voor het contact met de spoedgevallendienst. Dit is niet per definitie gelijk 
aan de woonplaats. 

 
Het is mogelijk dat een patiënt tijdens zijn ziekenhuisverblijf contact heeft met de spoedgevallendienst (en niet enkel in het begin van zijn verblijf). 
Dit is de reden waarom de waarde ‘H’ toegevoegd werd: deze kan gebruikt worden in het geval dat een patiënt op de spoedgevallendienst 
terechtkomt vanuit een andere dienst van het ziekenhuis. 
 

 
3.12. Verwezen door 

 
Naam van het veld in de databank: ADRESSEDBY. 
Vast formaat: 1 karakter. 
Facultatief  
 
Toegelaten waarden: 
 
CODE OMSCHRIJVING  

0 Onbekend Slechts te gebruiken in uitzonderlijke gevallen. 
 

1 Op eigen initiatief De persoon in kwestie besluit zelf om zich aan te 
melden bij een spoeddienst of wordt ertoe 
aangezet door iemand uit zijn directe omgeving. 
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CODE OMSCHRIJVING  
3 Arts-specialist, vanuit eigen 

ziekenhuis 
De patiënt dient na een consultatie, voor verdere 
onderzoeken of een ingreep, ingeschreven 
worden. 

4 Arts-specialist, buiten het 
ziekenhuis 

Idem als hierboven maar de arts-specialist is niet 
verbonden aan het ziekenhuis. 

5 Verzekeringsorganisme Een verzekeringsorganisme vraagt om medisch 
advies (waarvoor opname noodzakelijk is) om het 
dossier verder te verwerken of af te handelen. 

6 Externen Voorbeelden: 
- de patiënt heeft geen inspraak of weet van zijn 
opname in een spoeddienst. Vb. bij een ongeval 
kan een patiënt bewusteloos zijn zodat iemand 
anders in zijn plaats beslist wat er met hem 
gebeurt. 
- contact opgelegd door officiële instanties (politie, 
justitie, …). 
- voorbijganger aanwezig op het moment van een 
malaise (zelfs als deze voorbijganger een arts is). 

8 Geboren in dit ziekenhuis In geval van geboorte in de spoedgevallendienst 
A Eigen huisarts met verwijsbrief  
B Eigen huisarts, na telefonische of 

mondelinge afspraak 
 

C Huisarts van wacht met 
verwijsbrief 

 

D Huisarts van wacht, na 
telefonische of mondelinge 
afspraak 

 

Als de huisarts van wacht ook de huisarts van de patiënt is, dan moet de voorkeur gegeven worden aan de codes A en B. 

Voor een baby die in spoedgevallendienst geboren wordt, dient zowel voor ‘plaats vóór inschrijving’ als ‘type inschrijving’ en ‘verwezen door’ de 
code 8 ingevuld te worden. 
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3.13. Datum en uur van uitschrijving uit spoed 
 
Naam van het veld in de databank: DATETIMEURGOUT 
Vast formaat: 19 karakters: "YYYY-MM-DDThh:mm:ss" 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is) 
 

Er werd gekozen om te werken met het moment waarop de patiënt fysiek de spoedgevallendienst verlaat. 
Opgelet: als een patiënt de spoedgevallendienst fysiek verlaat om in een andere dienst van hetzelfde ziekenhuis een onderzoek te ondergaan 
en daarna naar de spoedgevallendienst terugkeert, maakt dit alles deel uit van dezelfde UREG-registratie als dat onderzoek verband houdt met 
de reden waarvoor hij zich in de spoedgevallendienst ingeschreven heeft. Bijvoorbeeld: radiologieonderzoeken, consultatie bij een specialist,… 
Als de patiënt voor een andere reden terugkeert, zal dit aanleiding geven tot een nieuwe UREG-registratie. 
In alle andere gevallen moet dit als een nieuwe UREG-registratie beschouwd worden, vooral als de patiënt in een andere dienst opgenomen 
werd. Bij voorbeeld als de patiënt zich in de spoedgevallendienst inschrift, in een andere dienst opgenomen wordt en daarna naar de 
spoedgevallendienst terugkeert. Zelfs als het om het zelfde probleem gaat, geeft dit aanleiding tot een nieuwe UREG-registratie. 
 

 
 

3.14. Type uitschrijving uit spoed 
 
Naam van het veld in de databank: DISCHARGETYPE. 
Vast formaat: 1 karakter. 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is) 
 
Toegelaten waarden: 
 

Code OMSCHRIJVING  
0 Onbekend Slechts te gebruiken in uitzonderlijke gevallen. 
1 Op medisch advies  De behandelende arts geeft toestemming om 

spoed te verlaten (enkel te gebruiken als geen 
enkele van de onderstaande mogelijkheden 
van toepassing is). 

2 Uitschrijving tegen medisch advies De patiënt verlaat spoed op eigen risico. 
3 Overleden met autopsie Met geplande autopsie 
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4 Overleden zonder autopsie Zonder geplande autopsie 
5 Doorverwezen naar een andere 

instelling voor gespecialiseerde 
verzorging, ingreep,  
diagnosestelling, onderzoek, 
observatie enz. BEHALVE 
revalidatie 

Vb. naar NIC, brandwondencentra, hartcentra, 
enz. 

6 Door- of terugverwezen naar een 
andere instelling voor revalidatie of 
nazorg 

Vb. naar Sp, G, N*, enz. 

7 Doorverwezen naar een ander 
ziekenhuis wegens plaatsgebrek 

 

8 Doorverwezen naar een ander 
ziekenhuis (financiële redenen) 

 

G Vertrokken zonder consultatie  
 

Indien de patiënt de spoedgevallendienst 
verlaat zonder geconsulteerd te zijn door een 
dokter. 

H Hospitalisatie  Indien de patiënt vanuit spoed wordt 
opgenomen in (een andere dienst van) het 
ziekenhuis 

I Annulering van opname Indien een patiënt foutief werd geregistreerd in 
de spoedgevallendienst 

 

� “G” toegevoegd om patiënten te registreren die de spoedgevallendienst verlaten hebben tussen het moment van inschrijving en het contact 
met de dokter. Indien de patiënt wel een consultatie heeft gehad maar indien hij vertrekt zonder dat deze afgerond is, dient men code ‘2’ te 
gebruiken ‘uitschrijving tegen medisch advies” 
� “H” toegevoegd om een uitschrijving vanuit spoed naar een andere dienst binnen het ziekenhuis te voorzien. 
� “I” toegevoegd om te gebruiken in geval van annulering van opname wanneer deze foutief werd geregistreerd in de spoedgevallendienst. 

 
Onder punt 1 “ ontslag op medisch advies”, gaat het over alle ontslagen ten gevolge een ziekenhuisopname in het zelfde ziekenhuis.  

 
Let op: de patiënten waarvoor de waarde “I” (annulering van opname) is doorgestuurd, worden niet opgenomen in het dynamische rapport en 
het controle kwaliteitsrapport.  
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3.15. Bestemming bij uitschrijving uit spoed 
 
Naam van het veld in de databank: DESTINATION. 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 
Facultatief 
 
 
3.15.1. Indien de uitschrijving uit spoed overeenko mt met ontslag uit het ziekenhuis 
 
Toegelaten waarden: 
 
CODE OMSCHRIJVING  

0 Onbekend Slechts te gebruiken in uitzonderlijke gevallen. 
1 Thuis Overal waar de patiënt autonoom kan handelen, dus ook 

bijvoorbeeld: service flats voor oudere personen, kot 
voor studenten, … 

3 Ander ziekenhuis: niet-
universitair 

 

4 Ander ziekenhuis: 
universitair 

 

5 Ander ziekenhuis: 
psychiatrisch 

 

6 Rust- en 
verzorgingstehuis (RVT) 
en bejaardentehuizen 

 

7 Psychiatrisch 
verzorgingstehuis (PVT)  
en beschut wonen 

 

8 Overleden In geval van overlijden in de spoedgevallendienst 
9 Andere Dit kan een andere instelling zijn. Vb. gevangenis, 

internaat, …  

De ‘plaats vóór inschrijving’ (3.11) en de ‘bestemming na uitschrijving’ (3.15) zijn gelijkaardig zodat men duidelijk ziet waar de patiënt vandaan 
komt en waar hij naartoe gaat bij uitschrijving.  
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Uitzonderingen: 
• Plaats vóór inschrijving 8 (geboren in ziekenhuis): een pasgeborene heeft een aparte code inschrijving nodig, maar wordt als een gewone 

patiënt ontslagen. 
• Code bestemming 8 wordt gebruikt voor de patiënten overleden tijdens hun passage op spoed. 

Indien men waarde 8 ‘overleden’ opgeeft dan zal men als type uitschrijving enkel kunnen kiezen voor de waarde 3 (overleden met autopsie) of 
4 (overleden zonder autopsie). 

 
3.15.2. Indien de patiënt wordt ontslagen uit spoed  maar nog niet uit het ziekenhuis 
 
Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
O Daghospitalisatie 
P Verpleegafdeling zonder continue monitoring 
Q Verpleegafdeling met continue monitoring 
R Intensieve zorgen zonder invasieve kunstmatige beademing 
S Intensieve zorgen met invasieve kunstmatige beademing 
T Operatiekwartier 

 
Deze waarden moeten geregistreerd worden indien de patiënt vanuit de spoedgevallendienst teruggestuurd wordt naar een andere dienst in het 
ziekenhuis. Deze registratie gebeurt dus op het einde van het contact van de patiënt met de spoedgevallendienst. 
 
Bij deze variabele verwijst ‘monitoring’ naar het monitoringapparaat, en invasieve kunstmatige beademing naar het beademingsapparaat. Het 
gaat er hierbij niet om of een verpleegeenheid een continue monitoring of kunstmatige beademing voorziet maar men wil hier weten of voor de 
patiënt voor minstens 1 vitale parameter monitoring voorzien wordt of invasieve kunstmatige beademing voorzien wordt. 
 
 

3.16. Soort van opvolging 
 
Naam van het veld in de databank: FOLLOWUP. 
Vast formaat: 1 karakter. 
Facultatief 
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Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
A Uitschrijving met aanbevolen opvolging 
B Uitschrijving zonder aanbevolen opvolging 
C Hospitalisatie 

 
De waarde “Uitschrijving met aanbevolen opvolging” stemt overeen met medische opvolging van de patiënt door een geneesheer eens deze de 
spoedgevallen heeft verlaten. 

 
 

3.17. Reden spoedinschrijving 
 
3.17.1 Specifieke omstandigheden 
 
Naam van het veld in de databank: CIRCUMSTANCES 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is) 
 
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
A Verkeersongeval of ongeval met een vervoermiddel 
B Val 
C Fysiek impact door andere oorzaak 
D Letsels veroorzaakt door dieren en/of planten 
E Blootstelling aan straling, chemicaliën (vast, vloeibaar, gas, damp,…) 

elektrische stroom en/of thermische energie 
F Brand en/of explosie 
G Specifieke omgevingsfactoren 
H Interpersoonlijk geweld, fysieke/seksuele agressie, verwaarlozing 
I Suïcide en/of zelfverminking 
J Middelenmisbruik 
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K Massamanifestatie 
L Ramp (zie hieronder) 
M Forensische interventie 
N Zwangerschap, bevalling en postpartum 
O Context van voorafgaande / lopende medische behandeling 
P Andere 
Q Niet van toepassing 

 
Opgelet: Voor de waarde L “Ramp”: Enkel aanduiden in kader van MIP (Medisch Interventie Plan) – inclusief alle patiënten die zelfstandig 
binnenkomen, ongeacht de locatie, die aangeven zich aan te melden in het kader van de ramp waarvoor MIP werd uitgeroepen en dit binnen 
de 48u na einde MIP -. Bovendien moet deze waarde aangeduid worden als men weet dat de patiënt een slachtoffer van de ramp is. De 
waarde L “Ramp” heeft voorrang op alle andere rubrieken en dient in geval van betrokkenheid bij een RAMP dan ook prioritair geregistreerd te 
worden. 

 
 
a. Als u de waarde A kiest, dient u te preciseren : 
 

1. Rol in het incident: 
 

Naam van het veld in de databank: ROLINCIDENT 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 

         Facultatief  
 
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
1 Voetganger 
2 Bestuurder 
3 Passagier 
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2. Gebruikt vervoermiddel: 
 

Naam van het veld in de databank: TRANSPORTATION 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 
Facultatief 

 
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
a Auto 
b Autobus 
c Fiets 
d Tram 
e Trein 
f Boot 
g Vliegtuig/helikopter 
h Vrachtwagen 
i Paard 
j Moto 
k Bromfiets 
l Andere 

 
Als het accident zich voordoet met een ander dier dan een paard of gelijksoortige, dient men ‘I. Andere” in te vullen. 
 
 

b. Als u de waarde B kiest, dient u de afstand van de val te preciseren: 
 

Naam van het veld in de databank: FALL 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 
Facultatief 
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 Toegelaten waarden:  
 

Code  Omschrijving  
1 Minder dan 2 meter 
2 Meer dans 2 meter 

 
 

c. Als u de waarde C kiest, dient u te preciseren o ver welke type oorzaak het gaat: 
 

Naam van het veld in de databank: PHYSICALIMPACT 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 
Facultatief 

 
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
1 Vallend voorwerp 
2 Botsing met object/persoon 
3 Inklemming 
4 Bedelving 
5 Gebruik van machines  
6 Snij- en steekinstrumenten 
7 Steek- en vuurwapens 

 
 

d. Als u de waarde G kiest, dient u te preciseren: 
 
Naam van het veld in de databank: ENVIRONMENT 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 
Facultatief 
 
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
1 Koude 
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2 Hitte 
3 Smog 
4 Hoge of lage atmosferische druk of veranderingen in atmosferische druk  
5 Bliksem 
6 Storm 
7 Overstroming 
8 Aardbeving 
9 Vulkaaneruptie 

 
 

e. Als u de waarde H kiest, dient u te preciseren: 
 
Naam van het veld in de databank: VIOLENCE 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakters. 
Facultatif 
 
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
1 Intra familiaal geweld 
2 Overval 
3 Kidnapping 
4 Oorlog 
5 Terrorisme 
6 Legale interventie 

 
De waarde moet zo snel mogelijk verstuurd worden en, indien mogelijk, reeds op het ogenblik van de inschrijving van de patiënt op de 
spoedgevallendienst.  
 
Wij vragen u hier om de belangrijkste oorzaak die aanleiding gaf tot de spoedopname aan te duiden.  
 
 
 
 
 



29/44 

3.17.2 Klachten en symptomen  
 

a. Soort codeersysteem voor klachten en symptomen 
 
Naam van het veld in de databank: TYPESYMPTOM 
Minimale lengte:: 1 karakter 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is) 
 
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
1 ICD-10-BE (niet meer toegestaan vanaf 01/01/2017)  
2 SNOMED-CT 
3 De lijst van de FOD Volksgezondheid 

 
 

Hier kan u aangeven in welk formaat u de klachten en symptomen zal doorgeven. Zoals hieronder aangegeven kan u vrij kiezen tussen SNOMED-
CT en de lijst van de FOD Volksgezondheid. 

 
 

b. Klachten en symptomen 
 
Naam van het veld in de databank: SYMPTOM 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 18 karakters 
Meerdere antwoorden mogelijk 
Technisch optioneel maar verplicht indien gekend (Deze variabele moet u doorgeven vanaf het moment waarop deze gekend is. 
Optioneel betekent niet dat u dit veld leeg mag laten maar dat u dit veld absoluut dient in te vullen van zodra de informatie gekend is) 
 

We vragen u om in dit veld weer te geven omwille van welke reden de patiënt zich op de spoedgevallendienst aangemeld heeft: bv. hoofdpijn, 
buikpijn, braken, … 

 
Dit veld is eveneens technisch optioneel. We vragen u echter om, zoals voor het veld omstandigheden (variabele “CIRCUMSTANCES”), het 
antwoord voor dit veld zo snel mogelijk na de inschrijving van de patiënt op de spoedgevallendienst door te sturen voor zover dit mogelijk is. Het 
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veld is voornamelijk optioneel omdat de waarde niet altijd gekend is op het moment van inschrijving. Hierdoor wordt de mogelijkheid van uitstel 
van de zending met het antwoord voorzien. 

 
Voor het werkjaar 2016 heeft de FOD Volksgezondheid ervoor gekozen om de verzending van zowel een ICD-10-BE, een SNOMED-CT-code 
(maar in de praktijk blijkt dit (nog) niet haalbaar voor de instellingen) als een code van de lijst van de FOD Volksgezondheid (zie hieronder) toe 
te staan.  

 
Vanaf 1 januari 2017 zal u enkel nog de codes van de zogenaamde “FOD”-lijsten of de geldige codes van SNOMED-CT aan ons kunnen 
overmaken. De andere optie, namelijk het overmaken van deze gegevens via ICD-10-BE-codes, zal vanaf begin 2017 niet meer mogelijk zijn.  

 
Opgelet:  Gezien het Nationaal Release Centrum op dit ogenblik nog niet volledig operationeel is dienen volgende spelregels hierbij in rekening 
te worden genomen: 

   
- Enkel de correcte SNOMED CT-codes die geldig zijn op het ogenblik van de registratie kunnen gehanteerd te worden. Er dient bijgevolg 

gebruik gemaakt te worden van de juiste versie van de Internationale Release die tweemaal per jaar wordt gedistribueerd via de Member 
Licensing and Distribution Service.  

- Instellingen die in dit verband wensen gebruik te maken van SNOMED CT, maar nog niet beschikken over een licentie dienen deze aan 
te vragen via onze Member Licensing and Distribution service https://mlds.ihtsdotools.org.  

- Enkel SNOMED CT-codes uit de hiërarchie ‘Clinical Findings & Disorders’ kunnen gebruikt worden. 
- Er worden vanuit de FOD of het NRC geen lijsten ter beschikking gesteld. 
- Aan de vertaling van de SNOMED CT concepten wordt gewerkt en de verspreiding hiervan zal enkel via de Nationale Release Center 

gebeuren. 
- Er zal vanuit de FOD geen directe controle gebeuren op de geldigheid van de gehanteerde codes. Die verantwoordelijkheid valt onder de 

bevoegdheid van de instellingen. 
- De FOD neemt wel het engagement op zich om de binnen gekomen codes te mappen naar de FOD-lijsten. Hierbij wordt de input van de 

ziekenhuizen die deze inspanning reeds deden gevraagd. 
 
Voor de FOD-lijsten blijven wij U de volledige technische en inhoudelijke ondersteuning aanbieden. U vindt de verschillende beschikbare waarden 
van de FOD-lijst voor de klachten en symptomen in de tabel hieronder terug. Opgelet: voor deze variabele vragen we u om enkel de code door 
te sturen:  
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 Toegelaten waarden (indien TYPESYMPTOM = 3): 
 
Code Omschrijving  Specificaties  Voorbeelden  
1 Hoofdpijn alle types en locaties van 

intracraniële pijn 
migraine, clusterhoofdpijn, 
spanningshoofdpijn, frontale 
hoofdpijn -vb door sinusitis-, 
occipitale hoofdpijn uitstralend 
naar de nek,… 

2 Retrosternale en thoracale pijn alle types en locaties 
uitgezonderd dorsale pijn 

drukkende pijn, uitstralende pijn, 
intermittente pijn, beklemmende 
pijn,… 

3 Pijn in ledematen, nek, rug schouder en 
bekkengordel 

alle types en locaties ischias, uitstralende pijn, 
zeurende pijn, lumbago, 
whiplash, torticollis,… 

4 Buikpijn alle types en locaties 
inclusief pijn in de onderbuik 

kolieken, krampen, uitstralende 
pijn, continue of intermittente 
pijn, testis pijn,… 

5 Koorts en/of koortsstuipen   
6 Misselijkheid, braken en/of anorexie Alle types van braken Projectiel braken, bloed braken, 

gal braken, voedsel braken, 
kokhalsen,… 

7 Diarree alle types, al dan niet bloederig overloopdiarree,… 
8 Ademhalingsklachten alle ademhalingsklachten 

afkomstig van bovenste 
luchtwegen, onderste 
luchtwegen, longen en 
thoraxwand 

hoesten, pijnlijke ademhaling, 
kortademigheid, dyspnoe, 
wheezing, stridor, snelle 
ademhaling, moeizame 
ademhaling, oppervlakkige 
ademhaling,… 

9 Hartkloppingen palpitaties of gevoel van snel 
en/of onregelmatig hartritme 

 

10 Uitwendige tekens van bloeding of 
bloedverlies 

tekens van zowel inwendige als 
uitwendige bloedingen 
inclusief petechieën 

melaena, hematurie, bloed 
braken, hematoom, bloedneus, 
ecchymose, bloed ophoesten,… 
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11 Bewustzijnsveranderingen elk type van 
bewustzijnsverandering, al dan 
niet van voorbijgaande aard, 
zowel bewustzijnsvermindering 
als excitatief beeld 

syncope, somnolentie, absence, 
kortstondig bewustzijnsverlies, 
sufheid, coma, convulsies, 
epilepsie,… 

12 Gedrags- en emotionele stoornissen alle types hallucineren, agressief gedrag, 
verwardheid, delirium, 
dronkenschap, angst, 
demeterend beeld, paranoïd 
gedrag, psychotisch gedrag, 
hysterie, apathie, suïcidaal 
gedrag,… 

13 Tekens van neurologische uitval met betrekking op zowel het 
centraal als het perifeer 
zenuwstelsel 

facialisparese, 
spraakstoornissen, arm- en/of 
beenzwakte, tintelingen, 
gezichtsstoornissen, 
verlamming,… 

14 Duizeligheid, draainissen, vertigo en 
syncopaal gevoel 

  

15 Tremor, krampen en spasmen, 
fasciculaties, gang- of 
houdingsabnormaliteiten, 
coördinatiestoornissen en/of recidiverend 
vallen 

  

16 Wonde, zwelling, kneuzing, verstuiking, 
ontwrichting, breuk, amputatie 

zwelling kan zowel gelocaliseerd 
zijn als zich over een gans 
lidmaat manifesteren 

 

17 Dermatologische-, oftalmologische-, NKO-
, MKA-, hals-, en tandproblemen 

alle klachten en symtomen die 
zich in deze anatomische regio 
bevindenNKO = neus, keel en 
oren 
MKA = mond, kaak en 
aangezicht 

jeuk, tandpijn, rash, rood oog, 
heesheid, tinitus, plotse doofheid, 
oorsuisen, keelpijn, gevoel van 
vreemd voorwerp in keel, 
bloedneus, urticaria, gezwollen 
kaak, veneus ulcus,… 

18 Plasproblemen  Urineretentie, pollakisurie, 
dysurie, anurie, hematurie,… 
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19 Algemene malaise, zwaktegevoel en/of 
vermoeidheid, overal spierpijn, grippaal 
gevoel 

  

20 Levensbedreigende toestand reanimatiesetting 
 

hartstilstand, collaps, shock, 
sepsis, polytrauma, status 
epilepticus, verdrinking,… 
 

21 Allerlei niet specifieke, veralgemeende 
klachten en symptomen 

inclusief achteruitgang van de 
algemene toestand 

 

22 Andere,  koud been, zweten, droge mond, 
speekselvloed, bibberen, sociale 
problematiek, forensische 
leeftijdsbepaling, zenuwpijn -bv: 
trigeminus neurolgie-, 

23 Geen  overleden bij aankomst, 
 
De combinaties van verschillende codes zijn mogelijk: het is mogelijk om meerdere antwoorden voor deze variabele (SYMPTOM) door te 
sturen. 
Voor deze mogelijkheid herinneren we u dat U enkel de code dient door te sturen. 
  
 

3.17.3. Triagemodel  
 
Naam van het veld in de databank: TRIAGEMODEL 
Vast formaat: 1 karakter 
Facultatief 
  
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
1 Manchester Triage Scale 
2 Australian Triage Scale 
3 Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale 
4 Emergency Severity Index 
5 Andere 
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Deze variabele gebruikt de 4 meest gebruikte sorteersystemen. In het geval dat u een ander systeem of een systeem eigen aan uw 
spoedgevallendienst gebruikt, geef dan de waarde “ 5  Andere” in. 

 
 
3.17.4 Triagescore 

 
Naam van het veld in de databank: TRIAGESCORE 
Vast formaat: 1 karakter 
Facultatief 
  
 Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
1 Zeer hoog risico  
2 Hoog risico 
3 Minder risico 
4 Niet risico 
5 Niet urgentie 

 
Deze variabele geeft de ernst van de toestand van de patiënt weer. De waarde van dit veld is afhankelijk van de vorige variabele en geeft de 
score weer op het sorteersysteem dat gebruikt wordt door de spoedgevallendienst. 
 
 
 

 
3.18. Oriëntatie 

 
 3.18.1. Weerhouden diagnose  

 
a. Soort codeersysteem voor weerhouden diagnose 

 
Naam van het veld in de databank: TYPEDIAGNOSIS 
Minimale lengte::1 karakter 
Facultatief 
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 Toegelaten waarden: 
 

Code  Definitie  
1 ICD-10-BE (niet meer toegestaan vanaf 01/01/2017)  
2 SNOMED-CT 
3 De lijst van de FOD Volksgezondheid 

 
Hier kan u aangeven in welk formaat u de klachten en symptomen zal doorgeven. Zoals hieronder aangegeven kan u vrij kiezen tussen SNOMED-
CT en de lijst van de FOD Volksgezondheid. 
 
 

b. Weerhouden diagnose 
 
Naam van het veld in de databank: DIAGNOSIS 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 18 karakters 
Meerdere antwoorden mogelijk 
Facultatief 

 
In dit veld dient u de diagnose door te geven die werd weerhouden op het ogenblik dat de patiënt de spoedgevallendienst verlaat. 
 

Voor het werkjaar 2016 heeft de FOD Volksgezondheid ervoor gekozen om de verzending van zowel een ICD-10-BE, een SNOMED-CT-code 
(maar in de praktijk blijkt dit (nog) niet haalbaar voor de instellingen) als een code van de lijst van de FOD Volksgezondheid (zie hieronder) toe 
te staan.  

 
Vanaf 1 januari 2017 zal u enkel nog de codes van de zogenaamde “FOD”-lijsten of de geldige codes van SNOMED-CT aan ons kunnen 
overmaken. De andere optie, namelijk het overmaken van deze gegevens via ICD-10-BE-codes, zal vanaf begin 2017 niet meer mogelijk zijn.  
 
Opgelet:  Gezien het Nationaal Release Centrum op dit ogenblik nog niet volledig operationeel is dienen volgende spelregels hierbij in rekening 
te worden genomen: 

   
- Enkel de correcte SNOMED CT-codes die geldig zijn op het ogenblik van de registratie kunnen gehanteerd te worden. Er dient bijgevolg 

gebruik gemaakt te worden van de juiste versie van de Internationale Release die tweemaal per jaar wordt gedistribueerd via de Member 
Licensing and Distribution Service.  

- Instellingen die in dit verband wensen gebruik te maken van SNOMED CT, maar nog niet beschikken over een licentie dienen deze aan 
te vragen via onze Member Licensing and Distribution service https://mlds.ihtsdotools.org.  



36/44 

- Enkel SNOMED CT-codes uit de hiërarchie ‘Clinical Findings & Disorders’ kunnen gebruikt worden. 
- Er worden vanuit de FOD of het NRC geen lijsten ter beschikking gesteld. 
- Aan de vertaling van de SNOMED CT concepten wordt gewerkt en de verspreiding hiervan zal enkel via de Nationale Release Center 

gebeuren. 
- Er zal vanuit de FOD geen directe controle gebeuren op de geldigheid van de gehanteerde codes. Die verantwoordelijkheid valt onder de 

bevoegdheid van de instellingen. 
- De FOD neemt wel het engagement op zich om de binnen gekomen codes te mappen naar de FOD-lijsten. Hierbij wordt de input van de 

ziekenhuizen die deze inspanning reeds deden gevraagd. 
 
Voor de FOD-lijsten blijven wij U de volledige technische en inhoudelijke ondersteuning aanbieden. U vindt de verschillende beschikbare waarden 
van de FOD-lijst voor de diagnose in de tabel hieronder terug. Opgelet: voor deze variabele vragen we u om enkel de code door te sturen:  

 
 Toegelaten waarden (indien TYPEDIAGNOSIS = 3): 
 
Code Omschrijving Voorbeelden 
1 Bloedings-, stollings- en vaatziekten Aneurisma, emboliën, haemophilie,…  
2 Cardiologie AMI, VKF, Myocarditis,… 
3 Dermatologie Eczeem, urticaria, venus ulcus,… 
4 Endocrinologie Diabetes coma, hypoglycemie, 

hyperthyroïdie,… 
5 Forensische geneeskunde Fysieke of sexuele agressie, 

botleeftijdbepaling  
6 Fysische geneeskunde Ischialgie, lumbago, revalidatie,… 
7 Gastro-enterologie (slokdarm, maag, darm, lever, galbaas 

en pancreas) 
Gastoenteritis, appendicitis, maagzweer,… 

8 Gynaecologie  
9 Hematologie Leucemie, lymphoom, myelodispastisch 

syndroom,…  
10 Infectieziekten (bacterieel, viraal, parasitair) Griep, varicella, malaria, pest,… 
11 Metabole en jtritionele problemen Anoxia, obesitas, malnutritie, avitaminose,… 
12 MKA – tandheelkunde Beenfractuur, pulpitis van het tand, 

getrokken wijsheidstand die blijft bloeden,… 
13 NKO Otitis, angina, vreemd voorwerp in keel,… 
14 Nefrologie Nierinsufficientie, nefritis, nierkolieken,…  
15 Neurologie CVA, Guillain Barré, polio,… 
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16 Oftalmologie Acuut glaucoom, conjonctivitis, cornea 
erosie,… 

17 Oncologie Kanker 
18 Orthopedie en traumatologie Alle fracturen, meniscus, schouder luxatie, 

amputatie, discus hernia 
19 Pneumologie COPD, acute pneumonie, pneumothorax,… 
20 Psychiatrie Paranoia, psychische crisis, psychose, 

suicide poging,… 
21 Reumatologie Reumatoide arthritis, collagenose, 

bindweefselaandoening,…  
22 Toxicologie Overdosis, ontwenningsverschijnselen, 

intoxicatie,…intoxicatie, toxisch effect, 
ontwenning,… 

23 Urologie Nierstenen, orchitis, prostatitis, torsio 
testis,… 

24 Verloskunde Pré-, peri- en post-partum probleem 
25 Sociale problematiek Bed, Bad, Brood opvang,… 
26 Andere  
27 Geen diagnose  

 
De combinaties van verschillende codes zijn mogelijk: het is mogelijk om meerdere antwoorden voor deze variabele (DIAGNOSIS) door te 
sturen. 
Voor deze mogelijkheid herinneren we u dat U enkel de code dient door te sturen. 
 
 
 

 3.18.2. Reeds (vooraf) bestaande medische probleme n (congenitaal en/of verworven) 
 

Naam van het veld in de databank: COMORBIDITY 
 Vast formaat: 1 karakter 
 Meerdere antwoorden mogelijk, maximaal 17 

Facultatief  
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  Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
A Allergie  
B Diabetes 
C Hypertensie 
D Dementie 
E Mentale handicap 
F Motorische handicap 
G Oncologische aandoening 
H Hart- en vaatziekten  
I Aandoeningen van longen en luchtwegen  
J Aandoeningen van bloed en bloedvormende organen  
K Aandoening van het spijsverteringsstelsel  
L Aandoening van nieren en urogenitaal stelsel 
M Aandoening van huid, zintuigen en endocriene organen 
N Aandoeningen van het skelet en de gewrichten  
O Neurologische aandoening  
P Psychiatrische problematiek en/of voorgeschiedenis van psychisch 

trauma 
Q Andere 
R Niet van toepassing 

 
Deze variabele dient men door te sturen indien een patiënt bijkomende gezondheidsproblemen vertoont die invloed hebben op de reden van  
inschrijving op de spoedgevallendienst. 
Indien de patiënt geen comorbide stoornissen vertoont: gelieve dan de code “R: Niet van toepassing “ te gebruiken. 
Gelieve de voornaamste comorbide stoornis aan te geven.  
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 3.18.3. Andere factoren die gezondheid status beïnv loeden  
 

Naam van het veld in de databank: OTHERREASON 
 Vast formaat: 1 karakter 
 Meerder antwoorden mogelijk, maximaal 9 

Facultatief  
 

  Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
A Middelenmisbruik 
B Morbide obesitas en/of bariatrische heelkunde ondergaan 
C Zwangerschap 
D Receptor van orgaan- of weefseltransplant  
E Aanwezigheid van een implantaat  
F Potentieel contact gehad hebben met, of drager zijn (asymptomatisch of 

ziek) van een overdraagbaar infectieus agens 
G Nood aan bron- of profylactische (omgekeerde) isolatiemaatregelen 
H Bloodstelling aan biologische, chemische stoffen of nucleaire straling 
I Andere 
J Niet van toepassing 

 
Deze variabele wordt gebruikt bij een patiënt, die externe factoren vertoont die invloed kunnen hebben op de gezondheidstoestand en op de 
reden waarvoor hij werd ingeschreven bij op de spoedgevallendienst. 
Indien geen enkele externe factor zijn gezondheidstoestand beïnvloedt, gelieve de waarde “J: Niet van toepassing” te gebruiken. 
Er zijn maximaal 9 antwoorden mogelijk. Als u een andere waarde dan ‘J. Niet van toepassing’ kiest, kan u deze laatste waarde niet gebruiken 
en omgekeerd kan u ook geen andere waarden selecteren indien u reeds ‘J’ heeft aangeduid. 

 
 
 
 
 
 
 



40/44 

3.19. Bijkomende diagnostische en therapeutische aktes 
 
Naam van het veld in de databank: ACTTHERREAL. 
Minimale lengte: 1 karakter, Maximale lengte: 1 karakter (per antwoord) 
Meerdere antwoorden mogelijk, maximaal 18 
Facultatief 
 
Toegelaten waarden: 
 

Code  Omschrijving  
A Monitoring vitale parameters 
B Labo-onderzoek 
C Medische beeldvorming 
D Endoscopisch onderzoek 
E Infuus en/of medicatie 
F Plaatsen van sondes 
G Wond-, katheter- en stomazorg 
H Mineure chirurgische interventie 
I Repositie in anatomische stand en/of immobilisatie 
J Intubatie en/of beademingstechnieken 
K Reanimatie 
L Algemene narcose / sedatie 
M Andere invasieve technieken 
N Bijkomende observatietijd in kader van diagnose of na behandeling 
O Psycho en/of sociale crisisinterventie 
P Toepassen van vrijheid beperkende maatregelen 
Q Bevalling 
R Andere 
S Geen 

 
Deze waarde dient verzonden te worden op het einde van het verblijf van de patiënt op de spoedgevallendienst. 
Dit veld herneemt de verschillende medische handelingen die uitgevoerd werden tijdens het verblijf van de patiënt op de spoedgevallendienst. 
Omdat er meerdere medische handelingen kunnen worden gesteld bij een patiënt, heeft u de mogelijkheid er meer dan één door te sturen, met 
een maximum van 10. 



41/44 

 

C.  Communicatie met de FOD Volksgezondheid 
 

1. De UREG-contactpersonen 
 
Om de communicatie over de UREG vlot te laten verlopen, heeft de FOD Volksgezondheid besloten om de communicatie te laten 
verlopen via de UREG-contactpersonen die als een SPOC (Single Point of contact) voor uw instelling zullen fungeren. Zij zullen 
verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van informatie aan de personen die verantwoordelijk of betrokken zijn bij de UREG-registratie: 
praktische informatie, updates, technische problemen, ….. De omzendbrieven die betrekking hebben tot UREG zullen ook steeds 
worden verstuurd naar de algemeen directeur, medische directeur en de verantwoordelijke van de spoedgevallendienst. 
 
De UREG-contactpersonen worden aangewezen door het ziekenhuis zelf en dit voor elke site die over een spoedgevallendienst 
beschikt. Indien uw ziekenhuis over verschillende sites beschikt, die elk een spoedgevallendienst bevatten dan moet met voor elk van 
deze site een UREG-contactpersoon aanduiden zodat het doorgeven van informatie vlot kan verlopen. Om deze personen aan te 
duiden volstaat het om het formulier op de website van de FOD Volksgezondheid in te vullen. Via dit formulier kan U maximaal 2 
personen doorgeven ( 1 formulier per site die over een spoedgevallendienst beschikt). 
 
Het desbetreffende formulier kunt u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid via:  
 

www.health.belgium.be � Gezondheid (Federale bevoegdheden in de Gezondheidszorg) � Organisatie van de gezondheidszorg � 
Ziekenhuizen � Registratiesystemen � Spoedgevallenregistratie (UREG) � Communicatie � aanduiding Contactpersonen UREG-
registratie (pdf). 

Indien U één of meerdere UREG-contactpersonen wil wijzigen, stuurt u het formulier opnieuw volledig ingevuld en ondertekend door 
alle vermelde personen terug naar onze generieke mailbox: info.ureg@gezondheid.belgie.be. Omwille van ecologische redenen vragen 
we jullie dit op deze manier te doen in plaats van het versturen per post.  

 
 
 
 

2. De Website van de FOD Volksgezondheid  
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De UREG-registratie beschikt over een eigen pagina op de website van de FOD Volksgezondheid. U kunt deze terugvinden via :  
www.health.belgium.be� Gezondheid (Federale bevoegdheden in de Gezondheidszorg) � Organisatie van de gezondheidszorg � 
Ziekenhuizen � Registratiesystemen � Spoedgevallenregistratie (UREG) 
 

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de UREG-registratie.  

   ○    Rondzendbrieven: 

De rondzendbrieven zijn de belangrijkste communicatie, verstuurd naar de directieleden van de ziekenhuizen met kopie naar de UREG-
contactpersonen. De rondzendbrieven kan men terugvinden in het deel “communicatie” van de UREG-registratie op de website 

 

 
 

 

  ○ Presentaties van verschillende studiedagen   
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Voor elke studiedag omtrent UREG zullen de presentaties (meestal PowerPoint) ter beschikking gesteld worden. U kunt deze terugvinden in 
het deel “publicaties” op de pagina van onze website gewijd aan de UREG-registratie.  

 

 
 

○ Richtlijnen  

Op deze pagina kunt u alle richtlijnen van de UREG-registratie evenals informatie over XSD ADMINMEDICAL terugvinden. Hulp en 
voorbeelden zijn ook aanwezig op deze pagina:  
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3.  Helpdesk UREG 

 

 

Voor alle problemen, inlichtingen, informatie of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de dienst datamanagement op de volgende 
manieren : 

 

- De generieke UREG- mailbox : info.ureg@gezondheid.belgie.be  

- Of telefonisch: 02/524.85.14  (Dhr. . Benoit Schyns ) 

- Bij eventuele vragen/problemen kan eveneens contact opgenomen worden met mevr. Eveline Depuijdt, Celhoofd Databankbeheer 
via eveline.depuijdt@gezondheid.belgie.be  

 

 

 

 


