
 

 

Terugkerende fouten in de procedure van eHealtBox 
 

 

Tijdens het doorsturen van de correspondentietabellen van de voorbije registratiejaren van MZG 

hebben we vastgesteld dat bepaalde fouten tijdens het doorsturen via eHealthBox dikwijls 

voorkwamen. In dit document willen we deze weerkerende problemen oplijsten. 

 

1. De fouten tijdens de procedure van eHealthBox 

 

a. Het certificaat van de bestemmelingen 

Een veelvoorkomende fout is het feit dat ziekenhuizen soms niet de twee verplichte bestemmelingen 

van de zending aanvinken: 

- TTP 

- FLOWTCT 

Deze twee vakjes moeten absoluut aangevinkt worden opdat we de zending zouden kunnen 

ontvangen, zoals in onderstaand voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Als een van de twee vakjes niet aangevinkt is, zullen de tabellen niet doorgestuurd kunnen worden en 

zullen wij die ook niet ontvangen. 

 

b. Afwezigheid van een certificaat 

Wanneer u geen eHealth-certificaat hebt of wanneer dat niet meer up-to-date is, zal u niet in staat 

zijn om de correspondentietabellen naar de Technische Cel te sturen. U ontvangt dan de volgende 

boodschap: 

 

 

Om dit op te lossen, moet u contact opnemen met de helpdesk van eHealth 

(support@ehealth.fgov.be) om een nieuw certificaat aan te vragen. 

 

c. Puntkomma (; ) na de bestemmeling vergeten  

In de eHealthBox-procedure moet elke stap met de nodige precisie ingevuld worden. Een eenvoudig 

detail kan de applicatie blokkeren. Een vaak voorkomende fout is het vergeten van de puntkomma (;) 

na de bestemmeling (zie het voorbeeld hieronder)).  
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Als dit karakter ontbreekt, kunnen de correspondentietabellen niet verzonden worden en kan de 

technische cel daardoor de gegevens niet ontvangen. 

 

2. Fouten in de structuur 

 
a. Het scheiden van de 2 delen van elk record door een puntkomma (;)  

Het eerste en het tweede deel van een record moet van elkaar gescheiden worden door een 

puntkomma (;) (zie onderstaand voorbeeld). Wanneer dat niet gebeurt, zullen de gegevens door de  

eHealthBox behandeld maar niet ontcijferd worden. Uiteindelijk zullen ze niet verwerkt worden.  

 

Voorbeeld: 00000000000;589675 

 

b. Grootte van de bestanden 

Een ander veel voorkomend probleem heeft te maken met de grootte van de doorgestuurde 

bestanden. Elk bestand mag immers niet meer dan 6.500 lijnen bevatten of groter zijn dan 10 MB. In 

deze gevallen zal het niet mogelijk zijn deze gegevens door te sturen.  


