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1. De MUG gegevens 

1.1  Begripsomschrijvingen 

1.1.1 Functie “Mobiele Urgentiegroep” MUG  

De functie “Mobiele Urgentiegroep” kan op verschillende wijzen gedefinieerd worden: 

 MUG = team van een arts en verpleegkundige (met/zonder chauffeur) dat pre-hospitaal tussenkomt 
op vraag van het hulpcentrum 112 (HC 112) en zich verplaatst met een snelle interventiewagen die 
geen ziekenwagen is en de patiënt niet kan vervoeren. 

 MUG = ziekenhuisfunctie (KB van 10 april 1995) met eigen identificatie bestaande uit het MUG-
functienummer en het nummer van de vestigingsplaats, beide toegekend door de FOD-
Volksgezondheid 

De regelgeving van toepassing op de MUG is vastgelegd in het KB van 10 augustus 1998 dat:  

 de programmatiecriteria voor de oprichting van een functie mobiele urgentiegroep vaststelt; 

 de functionele en organisatorische normen vastlegt waaraan de functie moet voldoen om erkend te 
worden, inclusief bepalingen rond medisch en verpleegkundig personeel en uitrusting. 

1.1.2 Registratie van de MUG-gegevens 

De MUG-gegevens worden geregistreerd voor alle oproepen waarbij een interventie van een MUG heeft 
plaatsgehad en dit startend van de ontvangst van de oproep tot de eventuele aankomst van een door 
de MUG begeleide patiënt in het ziekenhuis en de terugkeer van de MUG op zijn standplaats of de 
oproep voor een andere interventie. 

Elke MUG-opdracht wordt geïnitieerd door het Hulpcentrum 112. Ook wanneer een MUG equipe een 
interhospitaal transport begeleidt en daardoor niet meer beschikbaar is voor de dringende medische 
hulpverlening, dient hiervoor voorafgaandelijk de toestemming gegeven te worden door het HC 112. 

In het kader van de MUG registratie is het ondermeer de bedoeling om de inzet en beschikbaarheid van 
de MUG te evalueren. Daarom dienen ook alle interhospitaaltransporten, waarvoor een MUG equipe 
wordt ingezet, geregistreerd te worden. 

De MUG-gegevens worden geregistreerd door het invullen van MUG-fiches in een via het internet 
toegankelijk registratieprogramma. De MUG-fiche kan ten behoeve van het patiëntendossier door de 
MUG die de interventie uitvoerde en door het ziekenhuis waarnaar de patiënt werd vervoerd, nadien 
terug gedownload worden. Na anonimisatie wordt een deel van de data automatisch overgemaakt aan 
de FOD-Volksgezondheid met behulp van een beveiligde internettoepassing. 

Volgens het K.B. dd. 27 april 2007 (Titel II, Hoofdstuk 1, artikel 21) moeten alle MUG-interventies binnen 
de 7 dagen na de interventie ingevoerd te worden in de elektronische databank. 

 

De MUG-fiche omvat: 

 gegevens betreffende de MUG oproep en interventie 
 gegevens betreffende de patiënt en de klinische toestand 
 gegevens betreffende de klinische interventies 

 

Er dient een MUG-fiche te worden ingevuld voor elke MUG-opdracht, ook bij een geannuleerde of valse 
oproep. Praktisch betekent dit: 
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 één MUG-opdracht voor één patiënt  één MUG-fiche 
 één MUG-opdracht waarbij geen patiënt wordt verzorgd  één MUG-fiche 

 één MUG-opdracht voor meerdere patiënten  één MUG-fiche per patiënt. 
 

Wanneer data uitsluitend bedoeld zijn ten behoeve van het medisch dossier en omwille van de privacy 
niet worden overgemaakt aan de databank van de FOD Volksgezondheid wordt dit expliciet in de 
handleiding vermeld. 

 

1.2 Richtlijnen voor het invullen van de MUG registratiefiche 

1.2.1 Informatie met betrekking tot de MUG oproep en de interventie  

MUG-fichenummer 

Volgnummer gegeven door de MUG-functie die de opdracht uitvoert en dat uniek per patiënt binnen de 
interventie dient te zijn. Dit nummer mag opgebouwd zijn uit maximaal 8 karakters. Maximaal de eerste 
7 karakters zijn cijfers (1 tot 9999999). In geval er meerdere patiënten bij één interventie zijn, dient het 
laatste karakter om de verschillende patiënten en fiches van elkaar te kunnen onderscheiden. In dat 
geval is het laatste karakter een letter (alfanumeriek). 

1ste patiënt: fiche NNNNNNN, 
2de patient: fiche NNNNNNNA, 
3de patient: fiche NNNNNNNB, etc. 

Zendingsnummer 

Als u een nieuwe fiche wilt maken dient u allereerst het zendingsnummer op te geven. Dit nummer is 
absoluut noodzakelijk voor de controle van de fiche die u aanmaakt en cruciaal voor de coherentie van 
de verzameling fiches. Daarom is er voor het ingeven van het zendingsnummer een apart scherm 
voorzien. 

Het zendingsnummer wordt overgemaakt vanuit de het HC 112 en moet het volgende formaat 
respecteren: 

PPJJDDDMMMM 

Waar deze letters overeenkomen met: 

PP = provincie code (cfr Bijlage 1, punt 18.8). Het is ook mogelijk om bij deze code zowel letters als 
cijfers te gebruiken. De omschrijving van deze code bevindt zich in de bijlage. 

JJ = jaar 

DDD = dag van de jaar 

MMMM = missienummer (Let op: Indien de HC112 een missienummer heeft van 5 cijfers nemen ze 
enkel de laatste vier cijfers van het desbetreffende missienummer als MMMM) 

 
Voorbeelden ter verduidelijking: 
 

1) De missie 124 van 3 januari 2011 voor de provincie West-Vlaanderen zal 30110030124 als 
zendingsnummer hebben.  

2) De missie 12345 van 3 januari 2011 voor de provincie West-Vlaanderen zal 30110032345 als 
zendingsnummer hebben. 
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Indien de MUG-functies een zendingsnummer ingeven die niet voldoet aan het formaat 
PPJJDDDMMMM krijgen ze onderstaande foutmelding: 
 
 

 
 
 
 

 
 

Datum: 

Datum waarop de oproep voor hulp aan het HC 112 plaatsvond: 

Formaat: dd/mm/jjjj 

Deze datum wordt automatisch ingevuld op basis van het ingegeven zendingsnummer. 

Uur van oproep 

Uur van oproep bij HC 112 (de eerste beltoon bij het HC 112): 

Formaat: uu/mm/ss 

Oproep 100 door 

Titel, aard of hoedanigheid van de persoon die het hulpcentrum 112 oproept: 

1. Arts: oproep 112 door een arts (of in zijn/haar opdracht) die direct of telefonisch 
patiëntencontact had. Als een ziekenhuisarts een verwijzing wil, met desgevallend secundair 
transport en overname door een andere zorginstelling, van een reeds in het ziekenhuis of de 
spoedgevallendienst opgenomen patiënt, dient “bij oproep 100 door” gekozen te worden voor 
“4.Ziekenhuis”.  

Let op: Indien de MUG-functie het zendingsnummer niet in het formaat PPJJDDDMMMM doorkrijgt 
van de HC 112, dient hiervan melding gemaakt te worden aan het MUG-Team via mail 
(info.smurmug@gezondheid.belgie.be) of via telefoon: 02/524 86 65 (NL: Wendy Baten) of 02/524 
85 14 (FR: Benoit Schyns) 
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Als een arts het HC 112 laat oproepen door politie, brandweer, leek of andere, of oproept of 
laat oproepen vanuit een ROB-RVT, dient dit steeds als een oproep door een arts 
geregistreerd te worden. 

2. MUG: oproep 112 door 1e MUG voor bijkomende ondersteuning door een andere MUG 

3. Ziekenwagen: oproep 112 door een ziekenwagenteam, dat zelf al of niet door 112 erkend is 
voor bijkomende ondersteuning door een MUG. 

4. Ziekenhuis: oproep 112 door een ziekenhuis(arts) voor MUG-bijstand in dit ziekenhuis of  
voor overbrenging van een patiënt onder medisch-verpleegkundige begeleiding vanuit dit 
ziekenhuis naar een andere zorginstelling met inzet van de middelen van de DMH (secundair 
transport–interhospitaaltransport). Indien men bij “oproep 100 door” kiest voor “4. Ziekenhuis” 
zal men bij de rubriek “Interventieplaats” de optie “8. secundair” transport moeten aanklikken. 
Zo niet, zal de gebruiker een foutmelding krijgen.  
 
Inbegrepen: Psychiatrische ziekenhuizen en instellingen  

5. ROB-RVT: oproep 112 door een rusthuis (ROB) of een rust- en verzorgingstehuis (RVT) in 
verband met een patiënt die daar verblijft. 

6. Politie: oproep 112 door de politie voor een patiënt voor wie de politie eveneens tussenkomt 

7. Brandweer: oproep 112 door een brandweerdienst voor een patiënt die in omstandigheden 
verkeert waarvoor tevens de brandweer tussenkomt 

8. Particulier: oproep 112 door een persoon die geen professionele hulpverlener is en die al dan 
niet verwant is met de patiënt  

9. Andere: de persoon die de 112 heeft opgeroepen, behoort tot geen van voorgaande groepen. 
In de praktijk zal deze optie zelden of nooit dienen gebruikt te worden. Meestal kan men 
bijvoorbeeld kiezen voor ‘particulier’ of ‘dokter’.  

10. Onbekend: de hoedanigheid van de persoon die de 112 heeft opgeroepen is niet gekend  

11. PIT: oproep 112 door een PIT: een ziekenwagen die deelneemt aan het PIT-registratieproject 
van de FOD Volksgezondheid (PIT = Paramedical Intervention Team). 

Plaats van interventie 

Plaats waar het incident dat aanleiding geeft tot de oproep van het hulpcentrum 112, zich heeft 
voorgedaan:  

1. Privé: privé-domein in de meest strikte zin van het woord (woning, tuin, eigen domein) 

2. Openbaar: openbare weg of plaats toegankelijk voor iedereen met inbegrip van: winkels, 
restaurants, cafés, parkings andere dan deze van een privé-woonplaats of privé domein. 
“Openbaar” mag niet aangeduid worden als het een verkeersongeval betreft. 

3. Verkeer: ongeval op een openbare plaats of weg waarbij de vector verkeer aan de basis ligt 
van het incident. Verkeer is eveneens plaats van interventie voor een gewonde voetganger 
die in een verkeersongeval betrokken was. 
 
Maken geen deel uit van deze groep: ziekte (bv. opgetreden in een voertuig) of val (op de 
openbare weg) waaraan geen transport- of verkeersvector te pas kwam. 



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 10 / 173 

4. School/kinderopvang: ongeval of ziekte opgetreden tijdens de schooluren (alle niveaus van 
onderwijs) of tijdens de voorschoolse kinderopvang, tenzij het een verkeersongeval betreft. 

5. Werk: ongeval of ziekte opgetreden op de werkplek zelf, tenzij het een verkeersongeval betreft. 

6. Sport: ongeval of ziekte opgetreden tijdens het beoefenen van een sport, buiten de 
schoolcontext en buiten de verkeerssituatie. 

7. Andere  

8. Secundair transport: de interventieplaats is een ziekenhuis/instelling die om een MUG- 
interventie vraagt ofwel een secundair/interhospitaal transport vanuit dit ziekenhuis heeft 
georganiseerd met de middelen van de dringende medische hulpverlening (DMH).  

9. Ongekend: de plaats waar het incident dat aanleiding gaf tot de 112-oproep zich heeft 
voorgedaan, is niet gekend  

10. ROB-RVT: plaats van interventie is een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis en een 
patiënt die daar verblijft  

11. Preventief: plaats van interventie is een locatie waar de MUG reeds ter plaatse opgesteld stond 
in het kader van een preventief dispositief voor een risicomanifestatie (voetbalmatch, betoging, 
brand met mogelijke slachtoffers, …) en waarbij de MUG dus reeds ter plaatse was vóór de 
oproep. 

Voorbeelden: 

voetganger door auto omvergereden: codering verkeer 
val (zonder aanrijding) in een parkeergebouw: codering openbaar 
fietser die valt op een bosweggetje: codering verkeer 
ongeval op school tijdens turnles: codering school 
ongeval tijdens competitiematch: codering sport 
fietser die valt tijdens kermiskoers:  codering sport 
fietser die valt tijdens groepstraining de openbare weg: codering verkeer 
voetganger omvergereden door tractor in bos: codering verkeer 
persoon omvergereden door tractor op erf van boerderij: codering privé 
tractorbestuurder gewond na botsing met een boom in boomgaard: codering werk 
bestuurder van een heftruck gewond na aanrijding op fabrieksterrein: codering werk 

MUG 

Plaats van vertrek van het MUG-team of noemenswaardig kenmerk van het soort interventie: De code 
"2" is niet beschikbaar omwille van statistische compatibiliteitsredenen. 

1. Ziekenhuis: het MUG-team vertrekt vanuit zijn basis / het eigen ziekenhuis  

2. Niet beschikbaar. 

3. Interventie: het MUG-team wordt tijdens het verloop van een 1e opdracht opgeroepen voor een 
nieuwe MUG-opdracht.   

4. Stand by: het MUG-team wordt opgeroepen terwijl het preventief, in het kader van een 
risicomanifestatie (bv in de omgeving van een risico-voetbalmatch, betoging, rock-concert, 
brand met mogelijke slachtoffers, etc.), op die locatie reeds is gestationeerd. 

5. 2de vertrek: het eerste MUG-team voert reeds een missie uit en een twee MUG-team met zelfde 
MUG-functienummer wordt uitgestuurd. 

6. Ongekend: de plaats vanwaar het MUG-team vertrekt, is niet gekend. 
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7. Interventie buiten de zone: de plaats waar het MUG-team tussenkomt ligt buiten de 
gebruikelijke interventiezone of het natuurlijke hinterland van het ziekenhuis. 

Identificatie van het team:  

Uniek en dus eenmalig toegekend nummer, dat de identificatie moet toelaten van het MUG voertuig dat 
tussenkomt in een MUG-opdracht. 

Patiënt 

Coördinaten (naam, voornaam en adres) van de patiënt 

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het koppelen van de MUG fiche aan de individuele 
patiëntgegevens op ziekenhuisniveau (zoals medisch dossier, facturatie,…). Zij worden niet 
overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Geboortedatum 

Geboortedatum van de patiënt: 

Formaat: dd/mm/jjjj. 

Deze persoonsgegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD 
Volksgezondheid. Een door de computer omgerekende leeftijd wordt wel opgenomen in de MUG 
databank van de FOD Volksgezondheid. 

Geslacht 

Selecteer in dropdown menu: man, vrouw of onbekend 

Adres Interventieplaats 

1.Adres van de plaats waar de MUG-interventie heeft plaatsgevonden: Staatnaam, nummer, postcode 
en gemeente, 

of 

2.nummer autosnelweg en kilometerpaal. Selecteer daartoe in het dropdown menu de juiste snelweg. 

Of 

3. Adres buitenland. Dit veld kan men enkel invullen indien men bij “Land” kiest voor een land 
verschillend aan België. 

 

Als plaats van interventie “privé” werd aangeduid, zal uitsluitend het postnummer worden 
overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Huisarts 

Coördinaten van de huisarts van patiënt, ten behoeve van het medisch patiëntendossier 
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Deze gegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

 

Verwijzende arts 

Coördinaten van de arts die het HC 112 heeft gebeld of heeft laten bellen, en de MUG direct of indirect 
(bijvoorbeeld via verwijsbrief) heeft geactiveerd. Het kan hier gaan om de huisarts van de patiënt, een 
arts van wacht of een andere arts. 

Deze gegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Naast de coördinaten van de verwijzende arts, moet aangeduid worden of de verwijzende arts al dan 
niet ter plaatse was bij de patiënt bij aankomst van de MUG, of ter plaatse was geweest: 

1. ter plaatse: de verwijzende arts is ter plaatse aanwezig bij de patiënt bij aankomst van de MUG. 

2. niet ter plaatse: de verwijzende arts is niet ter plaatse aanwezig bij aankomst van de MUG en 
is ook niet ter plaatse bij de patiënt geweest. Hij is nochtans wel tussengekomen in het proces 
van hulpverlening (bijvoorbeeld omdat hij zelf het HC 112 heeft gebeld om een MUG te vragen). 

3. vertrokken: de verwijzende arts is ter plaatse bij de patiënt geweest doch is vertrokken voor 
aankomst van de MUG. 

4. geen verwijzende arts: geen enkele arts is tussengekomen in het oproepen van het HC 112. 

Timing MUG 

Verschillende tijdstippen die overeenkomen met begin en/of einde van de verschillende tijdsintervallen 
in het MUG-interventieproces: 

Op basis van deze tijdstippen kunnen de verschillende MUG-interventietijden gedifferentieerd worden 
berekend, alsook de totale duur van de opdracht, vanaf het oproepen van de 112. 

Formaat: uu/mm/ss 

 oproep MUG: uur waarop het HC 112 het MUG-team de opdracht tot interveniëren gaf. 

 vertrek: uur waarop de MUG naar de interventieplaats vertrekt. 

 aankomst site: uur waarop de MUG aankomt op de interventieplaats = uur waarop het MUG-team 
aankomt bij de patiënt(en) 

 vertrek site: uur waarop het MUG-team de interventieplaats verlaat, ongeacht of het MUG-team 
een patiënt begeleidt naar het ziekenhuis of terugkeert naar zijn basis. 

 aankomst ziekenhuis: uur waarop de MUG aankomt in het ziekenhuis van bestemming, indien 
deze een patiënt met de ziekenwagen heeft begeleid. Indien geen patiënt naar een ziekenhuis werd 
begeleid, wordt deze rubriek niet ingevuld. 

 Terug beschikbaar: uur waarop de MUG aankomt op zijn standplaats. Als de MUG-standplaats en 
het ziekenhuis van bestemming van de patiënt dezelfde zijn, zijn de uren van aankomst in het 
ziekenhuis en van terugkeer op de standplaats identiek. 

 

 



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 13 / 173 

Opgelet: In geval van een nieuwe oproep voor een interventie tijdens het verloop van een vorige 
missie, dat hierdoor afgebroken wordt, worden alleen de in de eerste missie gerealiseerde tijdstippen 
ingevuld en de overige rubrieken open gelaten, met uitzondering van de rubriek terug basis. In dat 
geval is het tijdstip terug beschikbaar voor de eerste missie gelijk aan het tijdstip oproep MUG voor 
de tweede missie. 

Aard transport 

Transport op vraag van 

Hoedanigheid van de persoon die besliste naar welk ziekenhuis de patiënt wordt vervoerd: 

De volgende opties moeten worden gekozen indien de patiënt werd overgebracht naar een ziekenhuis.  

1.    patiënt zelf / familie 
2.    100: hulpcentrum 112 
3.    Regulatie: arts regulator 
4.    huisarts 
5.    MUG arts 
14.  andere 
15.  ongekend 

Geen transport 

Reden waarom de patiënt niet per ziekenwagen naar een ziekenhuis werd vervoerd: 

Eén van de volgende opties wordt gekozen indien de patiënt NIET werd overgebracht naar een 
ziekenhuis.  

6. overleden (na CPR): overlijden van de patiënt na een mislukte poging tot cardiopulmonale reanimatie 
door de MUG-equipe. 

7. overleden (zonder CPR): overlijden van een patiënt waarvoor een indicatie tot niet reanimeren 
bestond (co-morbiditeit, palliatieve zorg, …)  en die niet meer gereanimeerd werd door de MUG-equipe. 

8. onnodig: de MUG-equipe is van oordeel dat de pathologie van patiënt geen opname in het 
ziekenhuis rechtvaardigt en dat transport dus onnodig is. 

9.  valse oproep:   oproep tot interventie zonder voorwerp. 

10. reeds vertrokken: de patiënt voor wie het HC 112 werd gecontacteerd en het MUG-team 
uitgestuurd is reeds vertrokken bij aankomst op de interventieplaats (met de ziekenwagen, met eigen 
vervoer, … ). 

11. weigering: de patiënt dient, medisch gezien, te worden opgenomen in het ziekenhuis, doch weigert 
het transport. 

12. zending gestopt: de MUG-opdracht wordt onderweg richting interventieplaats geannuleerd, nog 
voor de patiënt wordt gezien.  De persoon die aanleiding geeft tot het annuleren van de opdracht doet 
niet ter zake (112, familie, patiënt, ziekenwagen, etc.)  

13. onbekend: de reden waarom het transport van de patiënt niet doorgaat, is niet gekend. 

16. geen patiënt: er was een voorwerp van interventie (bijvoorbeeld brand, verkeersongeval,…), doch 
er bleek geen enkele patiënt te zijn. 
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17. dood vaststellen: patiënt is reeds lang voordien overleden of in zulke klinische toestand dat elke 
reanimatiepoging a-priori vruchteloos is. 

Transport naar 

Naam van het ziekenhuis en de gemeente van bestemming. 

Indien de patiënt werd overgebracht naar een ziekenhuis in het buitenland dient het selectievakje 

 te worden aangevinkt. Het veld “ziekenhuis in het buitenland” wordt geactiveerd. 
U vult de naam van het ziekenhuis (indien gekend), het adres en het land in. 

Deze rubriek moet alleen ingevuld worden als de patiënt naar een ziekenhuis werd vervoerd. 

Begeleiding  

Door wie werd de patiënt begeleid tijdens het transport naar het ziekenhuis van bestemming: 

Deze rubriek moet alleen ingevuld worden als de patiënt per ziekenwagen naar een ziekenhuis werd 
vervoerd. 

1. zkwagen:  alleen ambulanciers begeleiden de patiënt in de ziekenwagen 
2. PIT: PIT-urgentieverpleegkundige begeleidt de patiënt in de ziekenwagen. 
3. zkwagen + MUG: MUG-equippe begeleidt de patiënt in de ziekenwagen 
4. PIT + MUG:  MUG-equippe  en PIT-urgentieverpleegkundige begeleiden samen de patiënt in 

de ziekenwagen 
5. Helikopter. 

Ziekenhuis 

Reden waarom de patiënt naar een welbepaald ziekenhuis werd vervoerd: 

1. adequaat dichtstbijzijnde / conform afspraken regio: het gekozen ziekenhuis beantwoordt 
aan de bepalingen van de wet op de dringende medische hulpverlening als dichtstbijzijnde 
aangewezen ziekenhuis. In het kader van plaatselijke afspraken over wachtverdeling kan het 
hier ook gaan om het ziekenhuis dat de wachtdienst voor het HC 112 in die periode verzekert, 
zonder effectief het  dichtstbijzijnde ziekenhuis te zijn. 

2. ander dan 1 bij gebrek aan plaats: het ziekenhuis van bestemming is niet het meest 
aangewezen of dichtstbijzijnde ziekenhuis omdat dit de patiënt omwille van plaatsgebrek daar 
niet kan opnemen. 

3. ander dan 1 omwille van specifieke therapeutische redenen: de pathologie van de patiënt 
rechtvaardigt een onmiddellijke opname in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is (therapie en/of 
diagnose) in deze pathologie (bijvoorbeeld in geval van zwaarverbranden, noodzaak aan 
hyperbare zuurstoftherapie, pediatrische intensieve zorgen, hartcatheterisatie, thrombolyse 
voor CVA, …). Dit betekent dat de MUG-equipe kiest voor onmiddellijke initiatie van de meest 
adequate zorg. 

4. ander dan 1, 2 en 3:, zoals persoonlijke reden van patiënt  vb. uitgebreid medisch dossier in 
ander ziekenhuis, taal, bereikbaarheid,  …  

1.2.2 Informatie betreffende de status van de patiënt 

Deze invulvelden met patiëntgerelateerde gegevens kunnen alleen maar worden ingevuld in geval er 
patiëntencontact geweest is. Zij kunnen dus niet worden ingevuld indien onder de rubriek transport 9 = 
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valse oproep, 10 = reeds vertrokken, 12 = zending gestopt, 13 = onbekend of 16 = geen patiënt, werd 
ingevuld. 

Anamnese 

Relevante anamnesegegevens (klachten, symptomen die (desgevallend samen met de externe 
oorzaak) aanleiding gaven tot de MUG-interventie 

Formaat: vrije tekst 

Deze gegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Antecedenten 

Relevante elementen uit de medische voorgeschiedenis van de patiënt 

Formaat: vrije tekst 

Deze gegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Gewone behandeling 

Medicatie of andere therapie die de patiënt gewoonlijk en/of recent gebruikt 

Formaat: vrije tekst 

Deze gegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

 

Klinische parameters AS en VS 

AS = Aankomst site: klinische toestand van patiënt bij aankomst van het MUG-team. 

         AS dient steeds ingevuld te worden tenzij er geen patiëntencontact geweest is. 

VS = Vertrek site: klinische toestand van patiënt bij vertrek van de patiënt weg van de interventieplaats. 

VS dient steeds ingevuld te worden als AS kon ingevuld worden, tenzij onder de rubriek 
transport werd ingevuld: 6=overleden na CPR, 7=overleden zonder CPR en 17=dood 
vaststellen, of tenzij er geen medische relevantie was om deze parameter opnieuw te meten. 

Volgende klinische toestanden moeten, indien aanwezig, worden aangekruist: 

- abnormale ademhaling; 
- cyanose; 
- onbewust; 
- geagiteerd; 
- convulsies; 
- motorisch deficit. 

Pupillen 

Stand van de pupillen bij AS en VS : 
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Normaal: de diameter van de pupillen is normaal 
Myosis: aanwezigheid van een verkleinde diameter van de pupillen door contractie van de iris 
Mydriase: aanwezigheid van een vergrote diameter van de 2 pupillen  
Anisocorie: aanwezigheid van een eenzijdige mydriase  

AS dient steeds ingevuld te worden tenzij er geen patiëntencontact geweest is. 

VS dient steeds ingevuld te worden als AS kon ingevuld worden, tenzij onder de rubriek transport werd 
ingevuld: 6=overleden na CPR, 7=overleden zonder CPR en 17=dood vaststellen, of tenzij er geen 
medische relevantie was om deze parameter opnieuw te meten. 

AH-frequentie = ademhalingsfrequentie 

Spontane ademhalingsfrequentie van de patiënt bij AS en VS: 

8.  10 - 29: de ademhalingsfrequentie ligt tussen 10 en 29 ademhalingen per minuut 
7.  >29: de ademhalingsfrequentie ligt boven de 29 ademhalingen per minuut 
6.  6 - 9: de ademhalingsfrequentie ligt tussen 6 en 9 ademhalingen per minuut 
5.  1 - 5: de AH-frequentie ligt tussen 1 en 5 ademhalingen per minuut 
0 . 0: er is geen spontane ademhaling 
 

Na sedatie of bij kunstmatige ventilatie van de patiënt kan de spontane ademhalingsfrequentie niet meer 
worden geëvalueerd. In dat geval wordt deze rubriek niet ingevuld. 

AS dient steeds ingevuld te worden tenzij er geen patiëntencontact geweest is of tenzij de patiënt reeds 
gesedeerd en/of kunstmatig geventileerd is bij aankomst van het MUG-team (bijvoorbeeld voor een 
interhospitaaltransport). 

 

VS dient steeds ingevuld te worden als AS kon ingevuld worden, tenzij onder de rubriek transport werd 
ingevuld: 6=overleden na CPR, 7=overleden zonder CPR en 17=dood vaststellen, of er een 
sedatie/anesthesie of kunstmatige ventilatie als therapie werd toegepast, of tenzij er geen medische 
relevantie was om deze parameter opnieuw te meten. 

De ademhalingsfrequentie is één van de parameters van de Revised Trauma Score (RTS), een triage-
instrument in de traumatologie. 

Glasgow Coma Scale 

Het berekenen van de Glasgow Coma Scale AS en VS (GCS) gebeurt automatisch in het 
computerprogramma eens de drie onderdelen zijn ingevuld  

Openen van de ogen  
bij  AS en VS: 

4  spontaan: de patiënt opent spontaan de ogen, met knipperen bij 
rust 

3  Op aanspreken: de patiënt opent de ogen op aanspreken 
2  op pijn: de patiënt opent de ogen bij toedienen van een 

pijnprikkel 
1  geen: de patiënt opent zijn ogen niet op aanspreken, noch na 

toediening van een pijnprikkel 

Verbale respons bij 
AS en VS: 

 

5  gericht: de patiënt antwoordt op een georiënteerde wijze, met 
de gepaste woorden 

4  verward: de patiënt antwoordt maar het gesprek is verward 
3  onaangepast: het antwoord van de patiënt is onaangepast, de 

woorden zijn herkenbaar  
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2  onverstaanbaar: het antwoord van de patiënt is onverstaanbaar 
1  geen: de patiënt antwoordt niet 

 

Motorische respons  
bij AS en VS: 

6  gehoorzaamt: de patiënt gehoorzaamt aan een verbaal gegeven 
bevel 

5  gericht: gericht motorisch antwoord op pijnstimulus 
4  vermijding: niet aangepaste vermijding 
3  flexie: flexiebeweging op pijn (decorticatie) 
2  extensie: extensiebeweging op pijn (decerebratie) 
1  geen: geen motorisch antwoord 

Na sedatie of bij kunstmatige ventilatie van de patiënt kan de Glasgow Coma Scale niet meer worden 
geëvalueerd. In dat geval wordt deze rubriek niet ingevuld. 

AS dient steeds ingevuld te worden tenzij er geen patiëntencontact geweest is of tenzij de patiënt reeds 
gesedeerd en/of kunstmatig geventileerd is bij aankomst van het MUG-team (bijvoorbeeld voor een 
interhospitaaltransport). 

VS dient steeds ingevuld als AS kon ingevuld worden, tenzij onder de rubriek transport werd ingevuld: 
6=overleden na CPR, 7=overleden zonder CPR en 17=dood vaststellen, of er een sedatie/anesthesie 
of kunstmatige ventilatie als therapie werd toegepast, of tenzij er geen medische relevantie was om 
deze parameter opnieuw te meten. 

De Glasgow Coma Scale is één van de parameters van de Revised Trauma Score (RTS), een triage-
instrument in de traumatologie. 

Externe oorzaak 

Externe factor(en) die (mede) oorzaak is/zijn van de opgelopen letsels van de patiënt: 

accidenteel?: ja of neen aanduiden 

Deze externe factor kan in termen van intentie al dan niet accidenteel zijn. 
Niet-accidenteel (accidenteel? = neen) betekent dat het duidelijk een 
intentionele oorzaak betreft; ten aanzien van zichzelf of derden (moord, 
suïcide, fysieke agressie …).  

verkeersongeval: patiënt was betrokken in een verkeersongeval 

val: patiënt kwam ten val (de reden van de val zelf doet er hier niet toe, vb. val 
van stelling, uitglijden, syncope, …) 

intoxicatie medicatie:
  

een intoxicatie met één of meerdere geneesmiddelen 

intoxicatie CO: een intoxicatie door koolstofmonoxide 

intoxicatie alcohol: een alcoholintoxicatie is oorzaak van de opgelopen letsels 

intoxicatie andere:
  

een intoxicatie, andere dan medicamenteus, met koolstofmonoxide of met 
alcohol, is oorzaak van de opgelopen letsels  

penetrerende wonde:
  

een penetrerende wonde is oorzaak van de letsels 
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verdrinking:  verdrinking is oorzaak van de letsels 

verhanging:  verhanging is oorzaak van de letsels 

elektrocutie:  elektrocutie is oorzaak van de letsels 

vuurwapen:  de letsels werden veroorzaakt door een vuurwapen  

brandwonde:  een brandwonde is oorzaak van de letsels 

andere    ……… een andere externe factor is oorzaak van de letsels.  Deze factor kan in vrije 
tekst worden genoteerd. 

Meerdere externe factoren kunnen tegelijkertijd worden aangeduid. 

 

Hartritme 

Het hart ritme, zoals het verschijnt op de monitor (of het ECG dat werd afgenomen) bij AS en bij VS: 

AS dient steeds ingevuld te worden, tenzij er geen patiëntencontact geweest is. 

VS dient steeds ingevuld te worden als AS kon ingevuld worden, tenzij onder de rubriek transport werd 
ingevuld: 6=overleden na CPR, 7=overleden zonder CPR en 17=dood vaststellen, of tenzij er geen 
medische relevantie was om deze parameter opnieuw te meten. 

sinusritme: de patiënt vertoont een atriaal sinusritme, ongeacht de frequentie; of 
de hartfrequentie normaal of abnormaal (tachycardie / bradycardie) 
is, dient genoteerd te worden onder de rubriek “pols” bij de “vitale 
parameters” 

voorkamerfibrillatie (VKF): de patiënt vertoont een voorkamerfibrillatie of een voorkamerflutter 

supraventric. ritme: de patiënt vertoont een snel ritme dat niet sinusaal is, noch een 
voorkamerfibrillatie, doch wel supraventriculair 

asystolie: de patiënt vertoont geen hartritme 

ventrikelfibrillatie (VF): de patiënt vertoont een ventrikelfibrillatie 

ventrikeltachycardie (VT): de patiënt vertoont een ventrikeltachycardie 

PEA (EMD):  de patiënt vertoont een elektrische activiteit zonder voelbare pols, 
noch meetbare bloeddruk (vroeger elektromechanische dissociatie) 

AV blok II-III: de patiënt vertoont een 2e graads of volledig atrioventriculair blok 

pacemaker/ICD: de patiënt is drager van een pacemaker/intracardiale defibrillator 
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Vitale parameters 

Vitale parameters bij AS en bij VS: 

Parameters kunnen blanco gelaten worden, indien ze niet werden gemeten omdat ze niet relevant 
waren voor de aard van de MUG-interventie of om technische redenen niet te bepalen waren. 

AS voor pols en bloeddruk dient steeds ingevuld te worden, tenzij er geen patiëntencontact geweest is. 
De andere parameters zijn optioneel en gerelateerd aan de patiënt en zijn symptomen. 

VS dient steeds ingevuld te worden als AS kon ingevuld worden, tenzij onder de rubriek transport werd 
ingevuld: 6=overleden na CPR, 7=overleden zonder CPR en 17=dood vaststellen, of tenzij er geen 
medische relevantie was om deze parameter opnieuw te meten. 

 

Pols (/min):          hartfrequentie of pols in aantal slagen per minuut. 

BD (mmHg): waarde van de systolische en diastolische bloeddruk in mm kwik. 

SPO2 (%):       waarde van de zuurstofsaturatie in %, zoals af te lezen op een pulse oximeter. 

ETCO2 (mmHg:) End Tidal CO2 in mm kwik. 

Glycemie (mg%): glycemie in milligram per 100 milliliter. 

T° (°C):  lichaamstemperatuur in graden Celsius . 

De systolische bloeddruk is één van de parameters van de Revised Trauma Score (RTS), een triage-
instrument in de traumatologie. Het berekenen van de RTS gebeurt automatisch. (Zie Revised Trauma 
Score verder in deze handleiding) 

Klinisch onderzoek 

Conclusies van het klinisch onderzoek en, indien uitgevoerd, het protocol van het ECG 

Formaat: vrije tekst. 

Deze gegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Diagnose 

De diagnose(s) van de patiënt 

Formaat: vrije tekst 

Deze gegevens worden niet overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Pathologie 

De European Resuscitation Council (ERC) heeft 5 pathologiegroepen weerhouden waarvan de evolutie 
en outcome radicaal kunnen worden gewijzigd door snelle medische interventie binnen het uur na het 
optreden van de symptomen. Deze pathologiegroepen, verzameld onder het label "First Hour Quintet" 
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zijn: Hartstilstand, Ernstig Trauma, Respiratoire Distress, Acuut Coronair Syndroom en Stroke. 
Binnen deze MUG-registraite werden een zesde en zevende groep, namelijk Intoxicatie en Zelfmoord, 
omwille van bijzondere aandacht in de Belgische context, nog toegevoegd. Men kan tenslotte ook nog 
kiezen voor de achtste optie namelijk ‘andere’. 

De rubriek "pathologie" laat de MUG-arts toe de gegevens van de MUG-opdracht te koppelen aan één 
van deze pathologiegroepen, alsook met de ICD-9-CM diagnose codes en verder de MKG-registratie in 
het ziekenhuis. 

Meerdere pathologiegroepen kunnen tegelijkertijd worden aangeduid. 

 

 

1   Hartstilstand 

De patiënt vertoont een pathologie die gelijk is aan één van de ICD-9-CM diagnoses uit de volgende 
lijst: 

OMSCHIJVING ICD-9-CM 

hartstilstand 427.5 
plotse dood 798.1, 427.5 
onverwachte dood 798.9 
sudden infant dead syndrome (SIDS) 798.0 
onmiddellijke dood 798.1 
ongekende doodsoorzaak, minder dan 24 u na eerste symptomen 798.2 
ventriculaire fibrillatie  427.41 

2   Ernstig trauma 

De patiënt vertoont een traumatologische aandoening waarvan de ICD-9-CM code zich situeert tussen 
800 en 959.9 en waarvan de Revised Trauma Score (RTS) minder of gelijk is aan 5. 

Revised Trauma Score: 

De “Revised Trauma Score” is een fysiologische score met een grote reproduceerbaarheid tussen 
beoordelaars en een vrij goede predictieve mortaliteitsaanwijzing. Deze wordt berekend vanaf de eerste 
gemeten parameters bij de patiënt op basis van de Glasgow Coma Scale (GCS), de systolische 
bloeddruk (SBD) en de ademhalingsfrequentie (AF) 

GCS  AF SBD Score 

13-15 10-29 >89 4 

9-12 >29 76-88 3 

6-8 6-9 50-75 2 

4-5 1-5 1-49 1 

3 0 0 0 
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RTS = 0.9368 GCS score + 0.7326 SBP score + 02908 RR score 

Correlatie met overleving: 
RTS (min) = 0  2.7% overleving 

RTS (max)  = 7.8  98% overleving 

Wanneer de Glasgow Coma Scale, de bloedruk en de ademhalingsfrequentie correct in het 
registratieprogramma worden ingevoerd, wordt de RTS automatisch berekend en op het 
computerscherm getoond. 

3   Respiratoire distress: 

De patiënt vertoont een pathologie die gelijk is aan of verwant is met één van de ICD-9-CM diagnoses 
uit de volgende lijst: 

OMSCHIJVING ICD-9-CM  

longembolie  415.1 
hartsdecompensatie 428.xx 
congestieve hartsdecompensatie 428.0 
linkse hartsdecompensatie 428.1 
acute laryngitis en acute epiglottitis 464.x 
bronchopneumonie, pneumonie 485, 486 
acute bronchitis 466.0 
bronchiolitis 466.1x 
virale pneumonie 480.x 
bronchitis, niet gespecifieerd als acuut of chronisch 490 
niet gespecifieerde chronische bronchitis, BPCO 496 
astma 493.xx 
Pulmonaire congestie 514 
pneumothorax  512.x 
acuut longoedeem 518.4 
adult respiratory distress syndrome (ARDS) 518.5 
acute respiratoire decompensatie niet gespecifieerd 518.81 
Respiratoire insufficiëntie, andere niet elders geclasseerd 518.82 
Chronische respiratorie decompensatie 518.83 
acute en chronische respiratoire decompensation 518.84 
dyspnee  786.09 
ademhalingsstilstand 799.1 

4   Acuut coronair syndroom: 

De patiënt vertoont een pathologie die gelijk is aan of verwant is met één van de ICD-9-CM diagnoses 
uit de volgende lijst: 

OMSCHIJVING ICD-9-CM  

angina pectoris 413.xx 
andere vormen van angina pectoris 414.xx 
acuut myocardinfarct 410.xx 
acute ischemische cardiopathie 411.xx 
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instabiele angor 411.8x 

5   Stroke: 

De patiënt vertoont een pathologie die gelijk is aan of verwant is met één van de ICD-9-CM diagnoses 
uit de volgende lijst: 

 

OMSCHIJVING ICD-9-CM 

subarachnoïdale bloeding 430 
intracerebrale bloeding 431, 432 
niet-traumatische epidurale bloeding 432.0 
niet-traumatische subdurale bloeding 432.1 
intracerebrale bloeding niet gespecifieerd 432.9 
cerebro-vasculair accident 434.xx 
acute cerebro-vasculaire aandoening niet 
gespecifieerd als bloeding of infarct 

436 

transitoir ischemisch accident 435.x 

6   Intoxicatie 

De patiënt vertoont een pathologie waarvan de ICD-9-CM code zich situeert tussen 960 en 989.9. 

De patiënt heeft contact gehad met een exogeen, potentieel toxisch product. Dit contact kan zijn via 
inademen, ingestie, inspuiting of langs de huid.  Het kan gaan om een accidenteel of intentioneel event 
(zie uitwendige oorzaken). De toxische factor kan liggen in de aard van het product zelf, dan wel het 
aan een overdosis blootgesteld zijn.  Het gaat over een acute intoxicatie, niet over chronisch 
middelenmisbruik. 

7   Zelfmoord 

De pathologie die de patiënt vertoont is het gevolg van een zelfmoordpoging. 

8    Andere: 

De patiënt vertoont een pathologie die niet kan worden geklasseerd in een van de zeven voorgaande 
pathologiegroepen. 

1.2.3 Informatie betreffende de technisch therapeutische handelingen 

De rubrieken betreffende technisch therapeutische handelingen die op de interventieplaats of tijdens de 
transfer van patiënt werden uitgevoerd, kunnen alleen maar worden ingevuld in geval er patiëntcontact 
geweest is. Zij kunnen dus niet worden ingevuld indien onder de rubriek transport 9 = valse oproep, 10 
= al vertrokken, 12 = zending gestopt, 13 = onbekend of 16 = geen patiënt, werd ingevuld.  

In bovenstaande gevallen (behalve bij 13 = onbekend) zullen de velden m.b.t. de technische 
therapeutische handelingen grijs worden en kunnen ze aldus niet meer worden ingevuld (Zie 
onderstaande printscreen) 
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Stabilisatie 

Hulpmiddelen voor immobilisatie/stabilisatie van de patiënt: 

Meerdere keuzes kunnen tegelijkertijd worden aangeduid. 

1. halskraag:  immobilisatie van de cervicale streek door middel van een halskraag 
2. spalk O.L.: immobilisatie van een onderste lidmaat dmv spalk 
3. spalk B.L.: immobilisatie van een bovenste lidmaat dmv spalk 
4. schepbrancard: brancardage van patiënt dmv brandcard type «SCOOP» 
5. vacuummatras: brancardage van patiënt dmv vacuummatras 
6. KED: brancardage van patient dmv een immobilisatieplank type «KED» 

Infuus 

Plaats van een eventueel geplaatst infuus: 

Meerdere keuzes kunnen tegelijkertijd worden aangeduid. 

1. geen: er werd geen infuus noch via intraveneuse, noch via intra-osseuse weg geplaatst 
2. perifeer: infuus in een perifere vene 
3. centraal: infuus in een centrale vene 
4. intra-osseus: infuus langs intra-osseuse weg 
5. slot: intraveneuse toegangsweg met slotje ter afsluiting, zonder infuus 

Aard van de eventueel toegediende infuusvloeistof(fen): 

Meerdere keuzes kunnen tegelijkertijd worden aangeduid. 

Gluc. 5%:    infuus met glucose 5% 
Colloïd: infuus met colloïden 
NaCl 0,9%: infuus met fysiologisch serum 
Andere:        infuus van andere aard dan de hierboven  weergegeven mogelijkheden 

Therapie 

Therapeutische handelingen die werden gesteld tijdens de MUG-interventie: 
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Meerdere keuzes kunnen tegelijkertijd worden aangeduid. 

maagsonde: de patiënt kreeg een maagsonde geplaatst 
aerosol: de patiënt kreeg één of meerdere aërosol met één of meerdere geneesmiddelen 
K.V.: de patiënt werd kunstmatig beademd met beademingstoestel of manueel 
N.I.V. de patiënt werd niet-invasief beademd. 
Guedel canule: de patiënt kreeg een Guedel canule geplaatst 
intubatiepoging: bij de patiënt werd een of meerdere intubatiepogingen ondernomen. 
intubatie: de patiënt werd endotracheaal geïntubeerd. 
larynxmasker: bij de patiënt werd een larynxmasker geplaatst. 
pacing: de patiënt kreeg cardiale stimulatie d.m.v. pacing via externe paddles of interne 

electroden. 

AED vóór MUG 

Gebruik van een automatische externe defibrillator ter plaatse, voor aankomst van de MUG: 

niet voorhanden:  een AED is niet voorhanden. 
voorh./niet gebruikt: een AED is voorhanden (de AED is deze van de ziekenwagen of van een 

openbare plaats) maar werd niet gebruikt.  
gebruikt door zkwag.:  de gebruikte AED is deze van de ziekenwagen, die ter beschikking stond 

van de ziekenwagenbemanning en die door deze bemanning is gebruikt. 
gebruikt door publ.: de gebruikte AED is deze ter beschikking op een publieke plaats en die 

gebruikt werd door een persoon die niet bij ziekenwagen of MUG hoort. 

Indien de AED werd gebruikt, ook het aantal toegediende chocs noteren indien gekend. 

Aantal chocs: Het aantal chocs die werden toegediend. 

Indien de AED werd gebruikt, ook aankruisen wie de chocs heeft toegediend: 

door ambulancier: de persoon die deel uitmaakt van de ziekenwagenbemanning die de eerste 
zorgen heeft gegeven. 

door getuige: de persoon die zich in de nabijheid van de patiënt bevindt en getuige is van het 
voorval, ongeacht zijn kwalificatie. 

Indien de AED werd gebruikt, moet aangekruist worden of hierdoor de spontane circulatie hersteld werd. 

ROSC = “return of spontaneous circulation”: ja of neen aanduiden. 

Een eventueel tijdelijk herstel van normale circulatie dient als “ja” aangeduid te worden. 

Monito 

Parameters bekomen via monitoring bij deze patiënt: 

Meerdere keuzes kunnen tegelijkertijd worden aangeduid. 

 

SCOPE: continue monitoring van het ECG tracé 
ECG: eenmalige of herhaalde afname van een ECG met minimum 12 afleidingen 
BD: continue of herhaalde monitoring van de bloeddruk 
Sa O2: continue of herhaalde monitoring van de zuurstofsaturatie 
ET CO2: continue of herhaalde monitoring van de uitgeademde CO2 
Labo eenmalige of herhaalde dosage, in de MUG, van één of meerdere analyses voor klinische 

biologie (andere dan glycemiestrookje) 
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Medicatie + Dosis 

1) Medicatie IV: Aan te klikken indien de patiënt medicatie (met uitzondering van de onderhoudsinfusen) 
kreeg langs intraveneuze weg.  

2) Opsomming van alle geneesmiddelen die aan de patiënt werden toegediend tijdens de MUG-
interventie, met vermelding van toedieningsweg en dosis. Formaat: vrije tekst 

 

De opsomming van de geneesmiddelen die aan de patiënt werden toegediend worden niet 
overgedragen naar de MUG databank van de FOD Volksgezondheid. 

Zuustoftherapie 

FiO2 (ingeademde zuurstoffractie) die werd toegediend via ademmasker (+/- reservoir), neussonde of 
neusbril, niet invasieve kunstmatige ventilatie of invasieve kunstmatige ventilatie: 

0.21: patiënt ademt omgevingslucht (21% O2) 
0.40: patiënt krijgt zuurstof via zuurstofmasker, -bril of –sonde,… (ongeveer 40% O2) 
1.00: patiënt krijgt zuivere zuurstof (100% O2) 

Reanimatiehandelingen 

Informatie omtrent reanimatiehandelingen: 

Deze rubriek moet alleen ingevuld worden als de patiënt werd gereanimeerd. De velden mogen leeg 
gelaten worden of er mag 0 (nul) ingevuld worden, indien geen CPR werd toegediend. 

defibrillatie:  aantal door het MUG-team toegediende externe elektrische chocs 
CPR:  duur van de cardiopulmonale reanimatie in minuten 
Lucas: aankruisen in geval van gebruik van een externe hartmassagepomp type «Lucas» 
autopulse aankruisen in geval van gebruik van een externe hartmassageplank type «Zoll 

Autopulse» 

Evolutie van de patiënt 

Toestand van de patiënt bij het beëindigen van de MUG-opdracht: 

levend  
overleden ter plaatse: de patiënt overleed op de plaats van de interventie  
overleden ziekenwagen:  de patiënt overleed tijdens het transport met de ziekenwagen 

overleden 
spoedgevallendienst:  

de patiënt overleed op het ogenblik van aankomst van de ziekennwagen 
in de spoedgevallendienst (voordat de patiënt van de MUG-equipe kon 
worden overgedragen aan de spoedgevallenequipe) 

ICD-9-CM Codes 

Diagnose: noteer, in de meest benaderende ICD-9-CM codering, de gestelde diagnose(s) aan het           
einde van de MUG-opdracht. De eerste gecodeerde diagnose is de hoofddiagnose, gevolgd 
door een of meerdere bijkomende diagnosen, die eventueel de comorbiditeit van patiënt 
weergeven. 

 vb pathologie = 1 = hartstilstand aangeduid 
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 ICD-9-code = 427.5 = hartstilstand 

 + ICD-9 bijkomende pathologie bv AMI (….) 

 + comorbiditeit diabetes type II (…) + ischemische cardiopathie (…) + chron. nierinsuffic.(…) 

In de MUG-applicatie zijn niet alle bestaande ICD9-codes opgenomen. Een aantal experten hebben een 
lijst samengesteld met de meest voorkomende ICD9-codes. Enkel uit deze lijst kunnen de MUG-functies 
kiezen tijdens het coderen.  

 

 

Coördinaten 

Noteer de coördinaten van de equipe die de patiënt heeft verzorgd: 

MUG-arts: naam en voornaam van de MUG-arts 
MUG-verpleegkundige : naam en voornaam van de MUG-verpleegkundige 
Andere: naam en voornaam van eventueel aan de MUG-equippe toegevoegde 

3e persoon (bv: student, chauffeur, …) 
Ziekenhuisarts:  naam en voornaam van de arts aan wie de patiënt op de 

spoedgevallendienst werd overgedragen 
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2. Presentatie van de toepassing MUGREG 

De toepassing MUGREG zal u toelaten op een gebruiksvriendelijke manier de MUG activiteiten te 
registreren en dit op elk moment van de dag.  

 Gebruiksvriendelijk, omdat er een web interface ontwikkeld is.  

 Op elk moment van de dag, daar de infrastructuur 24u/24u, 365 dagen per jaar tot uw 
beschikking is. Bovendien heeft u op elke juist geconfigureerde computer toegang tot de 
toepassing.  

Deze interface laat u toe om:  

 Uw interventiefiches (MUG of PIT) aan te maken en te coderen. 
 Uw gegevens te registreren, eventueel onvolledig of zonder controle en ze zo nodig later te 

vervolledigen en af te werken.  
 Uw fiches onmiddellijk te registreren na de controle.  
 De invoer te vergemakkelijken bijvoorbeeld door het automatisch kopiëren van informatie die 

identiek is voor verschillende fiches bij eenzelfde interventie met meerdere patiënten.  

 De fiches die zich in de DB « Postbus » bevinden te bekijken en/of uit te printen, alvorens ze 
doorgestuurd worden naar de gegevensbank van de FOD.  

 De gevalideerde interventiefiches door te sturen naar het ziekenhuis dat de patiënt heeft 
opgenomen; via een unieke sleutel is er linking met de MZG. 

 De gevalideerde interventie fiches terug te sturen naar uw MUG dienst zelf zodat koppeling met 
het patiëntendossier mogelijk is. 

 Dagelijks de gevalideerde en anoniem gemaakte gegevens naar de FOD-databank te sturen. 
 De rapporten op de beveiligde site van de FOD te publiceren in de vorm van tabellen, grafieken 

en kaarten en dit zoveel op het niveau van de MUG-functies als op nationaal niveau.  
 

Andere toepassingsgebieden laten de beheerder van de site toe diverse anderen toelating te geven om 
de toepassing te gebruiken.  

 

2.1 Noodzakelijke uitrusting 
Het systeem is gebaseerd op de WEB technologie. Met andere woorden, u dient een Internet browser 
te starten om toegang te krijgen tot de toepassing. Het principe om van scherm naar scherm te gaan is 
identiek aan de navigatie op het Internet zelf.  

Gezien het systeem op afstand werkt, kan iets dat misgaat op uw computer, de goede werking van het 
systeem niet beïnvloeden. Het hart van het systeem is dus ver van de gebruiker weg, en u gebruikt 
enkel een zogenaamde ‘Thin Client’.  

Hierdoor is er ook geen enkele installatie op uw computer nodig om de toepassing te kunnen gebruiken. 
Belangrijk is wel het volgende:  

 

Minimale configuratie  

 PC Pentium II 233Mhz 
 64 Mb RAM 
 Microsoft Windows 2000  
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 Internet Explorer 6 of Mozilla Firefox 1.5 
 Internet connectie (liefst ADSL of Kabel)  

 
Aanbevolen wordt over een recente computer te beschikken voor de beste prestaties.  

 

Voor een correcte werking van het 
systeem, is het noodzakelijk dat uw 
browseropties correct zijn ingesteld.  

Om deze opties te wijzigen, kies het 
menu item ‘Internet Options‘ uit het menu 
‘Tools’. Klik in het venster dat opengaat 
op het tabblad ‘advanced.  

De volgende vakjes moeten aangevinkt 
zijn:  

 Use SSL 2.0 
 Use SSL 3.0 

 Use TLS 1.0 

 

Ook dient u, in het tabblad ‘Privacy’ het 
niveau van beveiliging zodanig in te stellen 
dat niet alle cookies systematisch 
geblokkeerd worden. 

Het niveau moet toelaten dat cookies op uw 
machine geregistreerd worden, maar het is 
niet noodzakelijk dat alle cookies 
geaccepteerd worden.  

Een gemiddeld niveau van beveiliging is 
daarom aangeraden. 
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2.2 Helpdesk  
Voor alle problemen met de MUGREG-applicatie kunt u het MUG-Team (FOD Volksgezondheid) 
contacteren op het nummer 02 524 86 65 (Mevrouw Wendy Baten) of op het nummer 02 524 85 14 
(Benoit Schyns) of via het volgende e-mail-adres: info.smurmug@gezondheid.belgie.be  

 

Om de gebruikers beter te kunnen informeren (in het bijzonder voor toegangsproblemen tot een bepaald 
applicatie), heeft het eHealth-platform een informatiesite gecreëerd. U kunt deze via de volgende link 
terugvinden: https://www.status.ehealth.fgov.be/ 

In geval van toegangsprobleem tot MUGREG/PITREG raden we u aan om eerst deze pagina te 
raadplegen. Daar kunt u nagaan of het probleem algemeen is of niet en kunt u ook preciezere informatie 
terugvinden. Als het probleem niet algemeen is, aarzel dan niet ons te contacteren via ons generieke 
mailbox: info.smurmug@gezondheid.belgie.be.  
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3. Toegang tot het portaal / Toegang tot de site 

Daar alle informatiestromen over en via het internet lopen, is het noodzakelijk een veilige transmissie 
van deze confidentiële informatie te vrijwaren en te waarborgen. Het is belangrijk dat niet iedereen deze 
informatie kan zien en dat niemand gegevens kan wijzigen welke hem niet toe behoren. 

Hiervoor is er een authentificatiesysteem voorzien dat de toegang tot de verschillende 
toepassingsgebieden van het systeem beheert. 

 

3.1 Toegang tot het portaal 
De MUG toepassing is toegankelijk voor elkeen die betrokken is bij de MUG en de MUG activiteiten. 

Gebruik van het systeem kan maar na identificatie, zodat toegang wordt gegeven tot die 
toepassingsgebieden die open gesteld werden voor het profiel waaraan de geïdentificeerde gebruiker 
via zijn identificatie moet beantwoorden. Met andere woorden, het is voldoende om de 
authentificatieprocedure te volgen om toegang te krijgen tot die toepassing(en) waarvoor men toegang 
heeft gekregen.  

 

https://www.vas.ehealth.fgov.be/websmureg/smureg 

 

3.2 Authentificatie 
Om de verdere toepassingsgebieden van het systeem MUGREG-PITREG te bereiken moet men zich 
inloggen via eID. Op deze manier krijgt u toegang tot die informatie en die toepassing(en) die voor u 
bestemd zijn. 

1. Klik op de link ‘https://www.vas.ehealth.fgov.be/websmureg/smureg’. 

2. Kies uw taal. 

3. Klik op “Ga verder met elektronische identiteitskaart” 
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4. Geef uw pincode in en klik op Ok. 
 

 
 

 
 
 
 U bent geïdentificeerd of het systeem bevestigt, na controle, dat u wel degelijk diegene bent, die u 
beweert te zijn. 
 
Vervolgens dient u de site van uw MUG/PIT te kiezen via de keuzelijst van het veld « binnen de 
organisatie » 
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4. Actie menu 

Eenmaal u geïdentificeerd bent, krijgt u het menu met de mogelijke acties te zien (nadat u eerst hebt 
gekozen tussen MUG of PIT of Ziekenhuis). Dit menu laat u alle toepassingsonderdelen zien die u kan 
gebruiken.  

 
 

Om een van de acties uit te voeren, is het voldoende om het bolletje vóór de actie aan te vinken en 

daarna op  te klikken.  

Elk onderdeel van het menu geeft u toegang tot weer andere schermen. Het is dan ook dit menu waar 
u, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, naar terugkeert eens een actie voltooid is. 

 

Noot : Dit menu laat alle mogelijke opties zien. De menu items worden zichtbaar of onzichtbaar 
naargelang het profiel van de gebruiker. Elk type gebruiker beschikt immers over een aantal rechten en 
toegangen afhankelijk van de instelling waarvoor hij werkzaam is.  



5. Een fiche aanmaken 

Aanmaken van fiches kan alleen door hen die betrokken zijn bij de MUG en/of PIT activiteiten. Andere 
gebruikers vb. behorend tot het ziekenhuis in brede zin kunnen enkel de fiches consulteren.  

De fiche kan na de creatie bewaard worden: 

- Ofwel tijdelijk hierdoor wordt de fiche bewaard in de staat waarin ze zich op dat ogenblik 
bevindt, eventueel met fouten of nog niet volledig ingevuld. Deze tijdelijk bewaarde fiche 
kan/moet later nog gecorrigeerd/vervolledigd worden en daarna definitief bewaard. 

- Ofwel definitief: dit wil zeggen dat de fiche niet meer aangepast kan worden. Vóór de 
bewaring echter worden de ingevoerde gegevens nagekeken door een 
computerprogramma dat controleert op inhoudelijke controversies en ongerijmdheden. Om 
de controle uit te voeren klikt u links onderaan de fiche op de selectieknop “Bekijken van de 
fouten”. De fiche kan enkel definitief bewaard worden als er geen blokkerende fouten meer 
zijn. Tot zolang wordt u de kans gegeven correcties aan te brengen. 

Het aanmaken van een nieuwe fiche gebeurt op basis van een zendingsnummer dat wordt meegedeeld 
door het HC 112. Meerdere MUG fiches kunnen aangemaakt worden met een zelfde zendingsnummer. 
Dit geeft aan dat het om een interventie met meerdere patiënten gaat. Het zendingsnummer heeft 
betrekking op een interventie in tegenstelling tot het MUG-fiche nummer, nummer gecreërd door de 
MUGfuncties, dat specifiek is voor elke patiënt.  

 

5.1 Invoer van het zendingsnummer. 
Als u een nieuwe fiche wilt maken dient u allereerst het zendingsnummer op te geven. Dit nummer is 
absoluut noodzakelijk voor de controle van de fiche die u aanmaakt en cruciaal voor de coherentie van 
de verzameling fiches. Daarom is er voor het ingeven van het zendingsnummer een apart scherm 
voorzien. 

- Of u geeft een zendingsnummer op dat nog nooit is gebruikt: dit wil zeggen dat het om een nieuwe 
interventie gaat; dan gaat u door naar het scherm waar u de gegevens van interventie en patiënt 
kan invullen 

- Of u geeft een zendingsnummer dat wel al gebruikt is: u komt op een scherm met een nieuwe fiche 
voor een nieuwe patiënt in een interventie, die al is geregistreerd met minstens één patiëntenfiche 

o Als er minstens één patiëntenfiche reeds definitief gevalideerd en geregistreerd is, zal de 
nieuwe fiche die u gaat aanmaken de informatie specifiek aan de interventie al bevatten. 
Deze velden kunnen dan ook niet meer aangepast worden: tijd, plaats van interventie, … 

o Welke velden automatisch gekopieerd worden hangt af van welk zendingsnummer 
ingegeven is. Zo zullen er velden gekopieerd worden wanneer het zendingsnummer al 
gebruikt is door uw MUG of PIT en zullen geen velden gekopieerd kunnen worden wanneer 
er nog geen fiches met hetzelfde zendingsnummer bestaan voor uw MUG/PIT. 

o In geval nog geen enkele fiche gevalideerd werd, worden alle velden specifiek aan de 
interventie ingevuld, maar zijn ze nog wel aanpasbaar.  

 

U komt op het scherm om een nieuwe fiche aan te maken nadat u het zendingsnummer ingevuld hebt. 
Om dit te doen,  

1. In het actie menu, kies het menu-item “Aanmaken fiche”  

2. Klik op  

3. U krijgt een scherm waar u het zendingsnummer kan invullen.  
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4. Geef het zendingsnummer in  

5. Voer het identificatieteam in (via de 
dropdownlijst of handmatig). Deze 
informatie is verplicht.  

6. Klik op  

U krijgt het scherm om een fiche aan te maken.  

Om terug te keren naar het actie menu zonder 
een zendingsnummer op te geven, klik op 

. Hierdoor keert u terug en 
maakt u geen nieuwe fiche aan.   

 

Het zendingsnummer moet het volgende formaat respecteren: 

PPJJDDDMMMM 

Waar deze codes overeenkomen met: 

PP = provincie code (cfr Bijlage 1, punt 18.8) 

JJ = jaar 

DDD = dag van de jaar 

MMMM = missienummer. (Let op: Indien de HC112 een missienummer heeft van 5 cijfers nemen ze 
enkel de laatste vier cijfers van het desbetreffende missienummer als MMMM) 

 
Voorbeelden ter verduidelijking: 
 

1) De missie 124 van 3 januari 2013 voor de provincie West-Vlaanderen zal 30130030124 als 
nummer hebben.  
2) De missie 12345 van 3 januari 2013 voor de provincie West-Vlaanderen zal 30130032345 als 
zendingsnummer hebben. 

 
Indien de MUG-functies een zendingsnummer ingeven dewelke niet voldoet aan het formaat 
PPJJDDDMMMM krijgen ze onderstaande foutmelding: 
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5.2 Invullen van de fiche 
Na het invullen van het zendingsnummer, krijgt u het scherm ‘Aanmaken nieuwe interventiefiche’. Het 
zendingsnummer en de datum zijn automatisch ingevuld en kan niet meer gewijzigd worden.  

Het invulscherm van de fiche is opgebouwd uit verschillende zones die informatie groeperen.  

De tab toets op uw toetsenbord laat u toe om van veld naar veld te springen. De volgorde hiervan is op 
voorhand gedefinieerd zodat een logische volgorde van ingeven weerspiegeld wordt.  

 

5.2.1 Informatie met betrekking tot de MUG oproep en de interventie 

5.2.1.1 Fiche nummer en zendingsnummer 

Bovenaan de fiche staat het MUG Fichenummer en het zendingsnummer. Deze twee velden zijn 
verplicht, maar u dient enkel het MUG fiche nummer zelf in te vullen, het zendingsnummer wordt immers 
van vorig scherm gerecupereerd. Het fiche nummer wordt toegekend door de MUG zelf met behulp van 
volgende regel:  

Het nummer moet maximaal 7 cijfers bevatten desgevallend gevolgd door één letter. De 7 cijfers stellen 
het fichenummer voor, de letter geeft de volgorde aan van de patiënten behorend tot een zelfde missie. 
De fiches van een zelfde interventie hebben dus allemaal dezelfde cijfers, en een letter die onderscheid 
maakt tussen de verschillende patiënten.  

 

 

5.2.1.2 De oproep en de tijden 

In de zone “Oproep, kan u alle informatie met betrekking tot de oproep ingeven. Het gaat over de tijden 
en andere informatie zoals: bron van de oproep, plaats van de interventie. 
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De datum wordt automatisch ingevuld en is afhankelijk van de waarde (jaar & dag) die werd ingevuld in 
het zendingsnummer. Volgens de wettelijke verplichtingen moet men de interventiefiche  registreren 
binnen de 7 dagen na de interventie. 

Het uur van de oproep is opgebouwd uit drie zones: één voor de uren, één voor de minuten en één 
voor de seconden.  

Om zich te verplaatsen van uren naar minuten en seconden gebruikt u de TAB toets, of klikt u met de 
linker muisknop in het volgende veld. 

Het oproepingsuur is steeds de tijd van het eerste contact met de 112 centrale. 

Oproep 100 door is een dropdown lijst die u toelaat om de bron van 
de oproep te selecteren.  

Het is verplicht om een item van deze lijst te selecteren anders is het 
niet mogelijk de fiche te valideren en te registreren. Naargelang het 
geselecteerde item zullen andere velden van de fiche mogelijk mee 
veranderen. Zie bijlage van dit document voor een volledige lijst van 
de eisen en controles betreffende de in te vullen velden. 

 

De plaats van de interventie is ook verplicht voor de controle, 
validatie en registratie van de fiche. Dit item heeft eveneens invloed 
op de velden die in de rest van de fiche ingevuld moeten worden. 

Sommige velden zijn toegankelijk of ontoegankelijk in functie van de 
plaats van interventie die u aangeduid heeft. Zie bijlage van dit 
document voor een volledige lijst van de eisen en controles 
betreffende de in te vullen velden. 

De juistheid en het correct inbrengen van de plaats van interventie is 
belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om een privéadres 
overeenkomend met de woonplaats van de patiënt en men klikte bij 
interventieplaats privé aan dan zal enkel de gemeente via de 
postcode overgenomen worden in de databank van de FOD om de 
anonimiteit en de privacy niet in het gedrang te brengen.  

De dropdown lijst MUG laat toe om de standplaats bij vertrek van 
de MUG te selecteren.  

Het veld Identificatie van het team moet de identificatie van het 
interventie team bevatten.  
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De zone “Timing MUG” moet alle tijden van de interventie bevatten. De inhoudelijke 
gepreprogrammeerde controles worden op elk van deze uren uitgevoerd. 

 
De controles: 

- De validiteit van de opgegeven uren, minuten en seconden (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 
en 59 minuten/seconden) 

- Juiste chronologie (van links naar rechts) van de uren.  

Noot : als een oproep gedurende de nacht plaatsvindt en over middernacht gaat en dus twee data heeft, 
wordt er een waarschuwing op mogelijke fout gegeven als u de fiche wilt valideren, waar u in dit geval 
geen rekening mee dient te houden. 

In geval van fout in opgegeven uren zal men een foutmelding krijgen. 

Bijvoorbeeld: Bij oproep MUG geef je per toeval 66u in, in de plaats van 6 u. In de MUG-applicatie zal 
men onderstaande foutmelding krijgen: 

 

 

Indien een interventie voortijdig stopgezet wordt, zijn er twee oplossingen: 

- Als het voor een tweede missie is, dient u de waarden in te vullen tot het moment dat de 
eerste interventie gestopt wordt. In dit geval vult u de gekende uren in en wijst u het 
oproepuur van het HC 112 voor de tweede interventie toe aan het veld “Terug beschikbaar”. 
U laat het veld “Aankomst ziekenhuis” leeg. 

- Als het voor een gestopte zending is, laat u de ongekende uren leeg en vult u de gegevens 
in die beschikbaar zijn. In dit geval dient u de velden “Aankomst ziekenhuis” en “Terug 
beschikbaar” in te vullen. 
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5.2.1.3 De plaats van de interventie, de patiënt, de gegevens van de arts, de gegevens 
van het transport  

 
De zone « Adres Interventieplaats » laat toe om aan te geven waar de MUG de patiënt aangetroffen 
heeft. De zone « Patiënt » laat toe om identificatie gegevens van de patiënt op te geven. Deze twee 
zones bevatten gelijkaardige adresgegevens en moeten op dezelfde manier ingegeven worden. 

Als de interventieplaats bij de patiënt zelf aan huis was, is het voldoende 
om: in de zone adres interventieplaats de plaats van interventie op te geven 
en in de zone patiënt het vakje « Adres interventie » aan te vinken. 

 

- Het adres van de interventie en van de patiënt kan in België of in het buitenland zijn. U kan dit 
aangeven via de dropdown lijst land.  

o Als het land niet België is, worden de voorziene ‘Belgische’ adresvelden ontoegankelijk en grijs 
gemaakt. U dient het adres in het veld adres buitenland op te geven. In dit veld kan u vrije tekst 
ingeven zonder controles. 

o Als het land België is, wordt het veld adres in het buitenland grijs en ontoegankelijk.  

o Om de postcode, de gemeente, de straat, nummer en de bus in de daartoe gereserveerde velden 
in te geven, is het noodzakelijk dat u via het cartografiescherm gaat om te garanderen dat het adres 
effectief bestaat. Met andere woorden het opgeven van een adres is niet mogelijk door middel van 
vrije tekst, men moet altijd gaan via de knop .  

o Als de interventie op de openbare weg plaats heeft (autosnelweg en nationale wegen), is het 
mogelijk dit op te geven in de velden Autostrade en Km paal. Om deze informatie in te geven moet 
u ook langs het cartografiescherm door op de knop  te klikken. Let op! het scherm 
geografie geeft de lijst van alle (deel)gemeentes waardoor de snelweg loopt die u ingeeft. De 
kilometers worden niet gecontroleerd door het systeem, het is louter informatief (heeft ook enkel 
betrekking op de plaats van interventie en niet op het adres van de patiënt). 
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Opgelet. In sommige gevallen zul je de deelgemeente moeten ingeven. Bv. De E40 Brussel – Gent – 
Oostende (A10) loopt niet door Aalst maar wel Erembodegem, het gedeelte Brussel – Leuven – Liège 
(A3) komt niet door Leuven maar Heverlee. 
 

- Als de plaats van de interventie van de zone « oproep » een interhospitaal transport aangeeft, en 
de oproep 112 vanuit het ziekenhuis komt, is het adres van de interventie noodzakelijkerwijs een 
ziekenhuis. Dus de enige velden die dan beschikbaar zijn, zijn velden die gegevens over het 
ziekenhuis bevatten.  

 

Opgelet: sommige gevallen kunnen voor problemen zorgen bij de keuze van de secundaire transfer. In 
geval een buitenlandse patiënt afkomstig uit een ziekenhuis in het buitenland per vliegtuig naar België 
wordt overgeplaatst, zal hij natuurlijk door de MUG in de luchthaven overgenomen worden. De 
gegevens van het ziekenhuis van herkomst moeten echter worden ingevoerd. Het gaat hier dus wel 
degelijk om een secundaire transfer.  

In geval een persoon ziek wordt of zich verwondt in een luchthaven, gaat het niet om een secundaire 
transfer, maar wel om een primair transport. 

 

U kan het dropdown menu ‘Ziekenhuis’ gebruiken om een ziekenhuis te selecteren dat door uw 
administratie geregistreerd is als frequent gebruikt ziekenhuis. Als het ziekenhuis dat u wilt niet in de 

lijst staat, klikt u op de knop  

Indien men een ziekenhuis heeft gekozen uit de lijst “Alle” en nadien toch een ander ziekenhuis wenst 

in te geven kan men de knop  gebruiken.  
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De dropdown lijst 
« Ziekenhuis » laat u toe een 
ziekenhuis te kiezen  

 

Deze dropdown lijst beperkt zich tot de lijst ziekenhuizen die door uw administratie geregistreerd zijn 
als zijnde frequent gebruikte ziekenhuizen.  

In geval het ziekenhuis niet in de lijst is gepreprogrammeerd en u vindt dat dit moet, contacteer uw 
locale administratie om het ziekenhuis toe te voegen met behulp van het scherm administratie van de 
sites.(Zie Ziekenhuisidentificatie) 

 

Als het gaat om een 
ziekenhuis dat u maar 
één enkele keer wilt 
aanduiden kan u dat terug 
vinden door op de knop 

 te klikken.  

U kan dan het betreffende 
ziekenhuis kiezen uit de 
lijst op het scherm dat 
zich opent. 

U kan deze lijst van 
ziekenhuizen op 
verschillende manieren 
sorteren door op een van 
de hoofdingen te klikken. 
Zo kan u op postcode, op 
gemeente, op ziekenhuis, 
op campus en op CIC 
code sorteren. 

 

Als u het gewenste ziekenhuis gevonden hebt, selecteer het bolletje ervoor, scroll naar het einde van 

de lijst en klik op de knop onderaan de lijst .  

Alternatief is: het bolletje selecteren en CTRL + END indrukken. 

De keuze van het ziekenhuis is belangrijk want deze keuze bepaalt eveneens welk ziekenhuis de 
ingevoerde fiche later kan bekijken.  

U keert terug naar het scherm om een fiche aan te maken. De 
dropdown lijst is leeg en het tekstveld ernaast geeft het 
ziekenhuis aan dat u geselecteerd hebt.  

 

Gebruik van het cartografiescherm 

Het ingeven van een adres gebeurt niet helemaal vrij. Onderliggend is een cartografieprogramma 
toegevoegd dat alle informatie van alle mogelijke adressen in België bevat. Als u een adres wenst in te 
geven dient u dit te doen met behulp van dit gepreprogrammeerd hulpprogramma. 

Werkwijze :  
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Klik op de knop  in de adres 
zone. Een nieuw pop-up venster opent zich 
waarin u de postcode en gemeente kan 
invullen. Het is voldoende om één van 
beiden in te vullen. 

De zone om te zoeken op naam van de 
gemeente reageert als u minimum 3 
karakters ingevuld hebt en geeft dan een 
lijst met mogelijkheden die de reeks van 
letters bevat. De postcode moet volledig 
worden ingevuld. 

Bijvoorbeeld, als u bru ingeeft zal de lijst 
onder andere de gemeentes Brugge en 
Brussel…tonen. 

 

Als u de gemeente gevonden heeft, klikt u op  

 

Een nieuw pop-up scherm verschijnt 
waarin u de straat kan invoeren. Het 
gepreprogrammeerd hulpprogramma 
leidt u ook hier verder. De lijst van 
straten bevat enkel de straten van de 
gekozen gemeente.  

Geef enkele letters van de straat in en 
selecteer de juiste straat in de lijst.  

Geef tenslotte het huisnummer en de 

bus in alvorens op  te klikken. 
Indien een straatnaam niet gevonden 
kan worden dient men contact op te 
nemen met de heldesk. Zij zullen dan 
nagaan waarom de straat niet in de 
applicatie staat (bv. foute schrijfwijze). 
Indien een straatnaam daadwerkelijk 
niet is opgenomen zal contact worden 
opgenomen met Teleatlas. 

Voorbeeld: in Google Maps typ je « Pr. 
Jos.-Charlottelaan » in Sint-Niklaas in. 
U zal nooit deze laan in de toepassing 
terugvinden, want u dient « Prinses 
Joséphine-Charlottelaan » te 
vermelden. Indien u dat niet doet met 
deze zeer nauwkeurige spelling, zal u 
geen resultaat krijgen. 

U keert terug naar de fiche waar het 
adres toegevoegd is.  

U dient voor zowel de gemeente, het postnummer en de straatnaam, één van de aangeboden opties 
in het pop-up menu aan te klikken. 
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Noot : Als de interventie plaats vond op een nationale weg of een autostrade, klik op de knop 

. Hier dient u de weg te kiezen waar uw interventie gebeurde en ook de gemeente van 

de plaats van de interventie.  

 

Belangrijke opmerking betreffende de namenlijst van de autosnelwegen en wegen: 

  

Bij het zoeken naar een autosnelweg in België kan men gebruik maken van twee verschillende 
namenlijsten: de Europese namenlijst (met prefix E) en de Belgische namenlijst (met prefix A). 
Wanneer u een autosnelweg opzoekt, gebruikt u best de namenlijst met prefix E.  

In een dropdown menu vindt u alle snelwegen in België, met de respectievelijke A en E nummers. 

Bij het zoeken naar nationale wegen, gebruikt u de namenlijst met prefix N. Dit zal meestal niet nodig 
zijn omdat deze wegen een naam hebben. Vb N8 Ninove – Brussel = Brusselse-/Ninoofsesteenweg.  

Bij het zoeken naar stadsringen, gebruikt u de namenlijst met prefix R. Indien het resultaat niet aan 
uw verwachtingen voldoet, gebruikt u de namenlijst met prefix A of de namenlijst met prefix E. 

 

 

 

De gegevens van de arts 

U komt vervolgens op de zone « artsen ». Het komt er hier op neer om de naam van de behandelende 
arts en de verwijzende arts te vermelden, namelijk de arts die het hulpcentrum 112 opgebeld heeft of 
laten opbellen en die onrechtstreeks of rechtstreeks (bv. via een doorverwijzingsbrief) de MUG 
geactiveerd heeft als er één is. Het kan gaan om de gewone behandelende geneesheer van de patiënt, 
de arts van wacht of om het even welke andere arts. 
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Wat betreft de verwijzende arts, zal u ook zijn plaats op het moment van de aankomst van de MUG op 
de site dienen te vermelden. Om uw selectie door te voeren, beschikt u over een scroll-lijst rechts van 
de « verwijzende arts ».  

 

 

 

Het transport 

 

In de zone transport kan u alle parameters gerelateerd aan het transport ingeven. 

 

 

Het dropdown menu ‘Aard transport’ is een veld dat verplicht dient 
ingevuld te worden.  

Afhankelijk van de gemaakte keuze zullen andere overeenkomende 
velden ingevuld moeten worden. Deze dropdown geeft immers aan 
of een transport plaats gevonden heeft of niet. Bijvoorbeeld, als geen 
enkele patiënt getransporteerd is, bijvoorbeeld door een valse 
oproep, Worden alle velden met patiëntgerelateerde gegevens in het 
grijs gezet en zijn ze niet meer selecteerbaar. 

 

 

 

Het is ook mogelijk om aan te geven dat de patiënt getransporteerd is naar het 
buitenland, dit door het volgende aanvinkvakje.  
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Als het voorgaande vakje aangevinkt is, kan u het ziekenhuis 
ingeven als vrije tekst in het vakje « Ziekenhuis in het buitenland ». 

Er worden geen controles op dit veld uitgevoerd, zodat u vrije tekst 
kan toevoegen. U dient echter minstens het land in te voeren. 

 

De logica van de velden in verband met het transport naar een ziekenhuis is dezelfde als die van de 
velden met dezelfde functie in de zone « Adres van de interventie » 

Er is nog een belangrijk veld waar u moet 
aangeven waarom de patiënt naar het 
aangegeven ziekenhuis overgebracht is. 
Het dropdown menu « Ziekenhuis » laat u 
toe om de reden op te geven waarom u 
voor dat ziekenhuis gekozen heeft.   

Tenslotte moet nog aangeduid worden wie het transport van de patiënt 
begeleidde.  

 

5.2.2 Informatie betreffende de status van de patiënt 

De volgende velden van de fiche bevatten patiëntgerelateerde gegevens, gegroepeerd per onderwerp. 

 

 

 

In de zone met de vitale parameters, wordt de RTS (Revised Trauma Score automatisch berekend met 
behulp van de volgende noodzakelijke parameters:  
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- Glasgow Coma Scale  
- Ademhaling frequentie 
- Bloeddruk 

Noot: De RTS wordt berekend zelfs al is er geen ernstig trauma. Als de noodzakelijke parameters 
ingegeven zijn, wordt de RTS sowieso berekend. 

In de zone hartritme, worden er belangrijke controles tussen de verschillende vakjes uitgevoerd. Het is 
bijvoorbeeld onmogelijk om een fiche te valideren waar Asystolie en Sinusritme tegelijk aangevinkt zijn. 
Indien een gebruiker dit wel ingeeft verschijnt de foutmelding: “Sinusaal ritme gaat niet samen met enig 
ander hartritme, tenzij met pacemaker/ICD” 

 

5.2.3 Informatie betreffende de technisch therapeutische handelingen. 

De volgende velden van de fiche bevatten technisch therapeutische handelingen die op de 
interventieplaats of tijdens de transfer van de patiënt werden uitgevoerd. 

 

 

 

Om de kwaliteit te garanderen zullen de verschillende zones gecontroleerd worden op hun validiteit en 
worden faciliteiten aangeboden om de velden juist in te geven. Bijvoorbeeld in de zone pathologie. 

 
Met uitzondering in het geval dat geen enkele patiënt behandeld is, moet de zone « pathologie » 
minimum iets van informatie bevatten. De gekozen pathologie moet in overeenstemming zijn met de 
diagnoses meer naar onder op de fiche.  

In de zone gereserveerd voor de diagnoses kan u de pathologie precies beschrijven door middel van 
ICD9 codes.  

Let op: Om het programma niet onnodig te verzwaren/ vertragen heeft men ervoor geopteert om niet de 
volledige lijst van ICD9-codes op te nemen in de MUG-applicatie. Een aantal experten hebben hiertoe 
een lijst opgemaakt waarin de meest voorkomende ICD9-codes zijn opgenomen.  
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U kan tot vier verschillende diagnoses aangeven voor een patiënt.  

Deze zone is voorzien van een functie om automatisch tekst te vervolledigen en zo de ingave te 
vergemakkelijken.  

Als er 3 karakters in het veld ingegeven zijn, komt er een lijst met alle codes die de reeks ingevulde 
karakters bevatten. De karakters kunnen ook cijfers zijn (een deel van de code ICD9):  

 
De karakters kunnen letters zijn, bij elke toevoeging van een karakter wordt de lijst kleiner.  

 
Als de lijst lang is, kunt u karakters toevoegen tot de lijst zich reduceert tot een gelimiteerde keuze. U 
kan ook gebruik maken van de filter, dit door op volgend symbool te klikken :  

 
Belangrijk om te weten is dat ICD9, voor de ingeving van diagnoses en faciliteiten, niet compleet is. Het 
gaat om een lijst van diagnoses die het meest gebruikt worden.  

 In de zone van de medewerkers,  

o De dropdown lijst van MUG dokters bevat alle dokters aangesloten aan dezelfde MUG-functie 
als u. Kies uit deze lijst de naam van de MUG dokter die de patiënt behandeld heeft.  

o De dropdown lijst van MUG verplegers bevat alle verplegers die aangesloten zijn aan uw MUG-
functie. U kan hier de verpleger selecteren die betrokken was bij de behandeling van de patiënt. 

Het is belangrijk om weten dat de ingeving van de fiches gelinkt is met de MUG site. Met andere 
woorden, het is mogelijk dat een medewerker van uw MUG niet in de lijst staat. Contacteer uw locale 
administratie om de medewerker aan de lijst toe te voegen. 
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5.3 De fiche tijdelijk registreren 
Het is op elk moment mogelijk om de fiche op te slaan. Deze registratie kan tijdelijk zijn, dit als u stopt 
met registreren of als bepaalde informatie nog niet is ingegeven. Met andere woorden, bij het tijdelijk 
opslaan van de fiche word er geen enkele controle op de gegevens uitgevoerd.  

Om een fiche tijdelijk op te slaan, klik op de knop . Voor deze registratie, is het 
noodzakelijk om volgende informatie op te geven:  

- Zendingsnummer ( wordt automatisch ingevoerd) 
- MUG Fiche nummer 
- Datum oproep ( wordt automatisch ingevoerd) 

 

Indien de gebruiker de MUGfiche toch probeert tijdelijk op te slaan zonder het MUGfiche nummer in te 
geven, verschijnt er een blokkerende fout. 

De tijdelijk opgeslagen fiche kan men nadien nog aanvullen/wijzigen. Hiervoor dient men de fiche terug 
op te roepen via het menu “wijzigen fiche”.  

Let op: Het zendingsnummer, het MUG fiche nummer en de datum van de oproep zijn niet meer 
aanpasbaar. 

Noot : als u wilt stoppen met invoeren, bewaar dan telkens de fiche tijdelijk. Zoniet zullen alle ingevoerde 
gegevens of verbeteringen niet opgenomen zijn in de fiche. 

 

5.4 Controle van de fiche 
Als u de ingeving van de fiche voltooid heeft, kan u deze registreren. Voor u de fiche kan registreren 
moet u dus de fiche onderwerpen aan een aantal verificaties.  

5.4.1 Blokkerende fouten 

De controle van de fiche kan een aantal commentaren met zich meebrengen dewelke u dient in acht te 
nemen alvorens u de fiche kan registreren.  

Om de controle te starten, klik op de knop Hierdoor wordt uw fiche 
onderworpen aan controles en komen er eventueel foutboodschappen.  

 

Naast elk veld dat een blokkerende fout teweegbrengt 

komt de volgende rode icoon :   

Om de boodschap van dat fouticoon te lezen, ga er met de muis over en de boodschap verschijnt. Als 
de foutboodschap te lang is om getoond te worden naast het veld, blijft het icoon naast het veld maar 
de boodschap wordt bovenaan de fiche gezet.  
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Het is niet mogelijk om een fiche definitief te bewaren als er een blokkerende fout is.  

Met andere woorden, de fiche wordt opnieuw onderworpen aan de controles op het moment dat u de 
fiche definitief wilt bewaren.  

 

5.4.2 Niet blokkerende fouten 

De controle van de fiche kan ook fouten opleveren die verbeterd dienen te worden maar die niet beletten 
om de fiche te valideren.  

Deze fouten worden voorgesteld door een ander 
oranje icoon : .  

 

Deze fouten zijn niet enkel informatief, maar geven aan dat de fiche een fout bevat en het belangrijk is 
om deze te verbeteren. Maar de fout belet niet om de fiche te bewaren. 

5.4.3 Waarschuwingen 

Deze controles vestigen de aandacht op waarden in de velden van uw fiche die mogelijk onjuist zijn, 
maar die de registratie van de fiche niet blokkeren.  

De iconen van deze ‘gele’ waarschuwingen  staan 
ofwel kort bij het betrokken veld en kunnen gelezen 
worden door er met de muis over te gaan of helemaal 
bovenaan de fiche. 

Deze waarschuwingen hebben de bedoeling om uw 
aandacht te trekken op het feit dat er misschien een fout 
of een inconsistentie zou kunnen zijn in uw fiche. 

Deze waarschuwingen beletten ook niet om de fiche 
definitief te bewaren zonder dat aanpassingen 
uitgevoerd zijn.  

 

 
Als uw fiche geen enkele blokkerende fout meer bevat, verschijnt de knop  

in de lijst met actie knoppen onder aan de fiche. Dit duidt aan dat uw 
fiche de controles doorstaan heeft. U kan op dat moment nog aanpassingen aan uw gegevens maken 
maar als een aanpassing van de gegevens een nieuwe blokkerende fout veroorzaakt is het niet langer 
mogelijk om de fiche te bewaren.  
Het bewaren brengt enkele implicaties mee:  
- Het is niet meer mogelijk om een aanpassing aan de fiche te doen 
- Uw MUG staat garant voor de kwaliteit van de gegevens 
- Uw MUG geeft toestemming om de fiche door te sturen naar de FOD-databank. 
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5.5 Na de bewaring...  
Als uw fiche bewaard is, is het niet meer mogelijk aanpassingen te doen. Als u echter de fiche tijdelijk 
bewaard heeft, kan u nog aanpassingen doorvoeren voor u de fiche valideert en later bewaart.  

In elk geval wordt er een 
bevestiging gevraagd van het 
tijdelijk of definitief bewaren van 
de fiche. Vervolgens komt u in 
het volgende menu: 

In dit scherm, kan u direct een 
andere MUG fiche aanmaken 
voor dezelfde interventie.  

Dit is het geval als meerdere 
patiënten in dezelfde 
interventie behandeld zijn.  

  

In dit geval, kunnen enkele velden van de eerste 
fiche gebruikt worden om enkele velden van de 
huidige fiche in te vullen. De volgende velden 
kunnen vanuit de eerste fiche overgenomen 
worden.  

Er moet nog een nieuw fiche nummer aan de 
nieuwe fiche gegeven worden, het 
zendingsnummer en de datum blijft echter 
hetzelfde, en kunnen niet aangepast worden. De 
individuele velden moeten opnieuw ingegeven 
worden voor de nieuwe patiënt.  

- Zendingsnummer 
- Datum oproep 112 
- Uur oproep 112 
- Oproep 112 door 
- Interventie plaats 
- Interventie adres 
- Verwijzend arts (Op plaats...) 
- Uur oproep MUG 
- Uur vertrek 
- Uur aankomst site 
- Uur terug beschikbaar 
- MUG (plaats vertrek) 
- Identificatie Team 
- Dokter MUG 
- Verpleger MUG 
- Andere () 

U kan ook een nieuwe fiche maken voor een andere interventie of terugkeren naar het actiemenu.  

Noot : als u een nieuwe fiche aanmaakt die verwijst naar een zendingsnummer van een andere MUG, 
worden niet zo veel velden overgenomen. De gemeenschappelijke velden van alle fiches zijn de 
volgende: 

- Zendingsnummer 
- Datum oproep 112 
- Uur oproep 112 
- Oproep 112 door 
- Interventie plaats 
- Interventie adres 
- Verwijzend arts (Op plaats...) 
Al deze velden worden automatisch overgenomen van de vorige fiche met hetzelfde 
zendingsnummer ook als de fiche gevalideerd is door een andere MUG. Al de opgesomde velden 
zijn, met uitzondering van “Interventieadres” & “Arts”, zijn niet aanpasbaar 
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6. SDS’en 

 

Het SDS-systeem maakt het mogelijk om bepaalde velden uit de PIT- en MUG-fiches automatisch in te 
vullen. Dit gebeurt via de ontvangst van gestructureerde berichten die door het 112-centrum worden 
verstuurd en via het Astrid-netwerk verlopen en vervolgens in de database van de MUGREG-applicatie 
worden geïntegreerd. 

De velden die op die manier worden aangevuld, zijn dus: 

- Zendingsnummer 
- Identificatie team 
- Datum 
- Oproepingsuur 
- Oproep 100 door 
- Interventieplaats 
- Land 
- Oproep MUG 
- Vertrek 
- Aankomst site 
- Vertrek site 
- Aankomst ziekenhuis 
- Terug beschikbaar 
- Aard Transport 
- Bestemming transport 
- Ziekenhuis 
- Adres interventieplaats 

Deze gegevens zullen worden gekoppeld aan een zendingsnummer en de identificatie van het team, 
die de interventie heeft uitgevoerd. Bovendien zullen deze beide velden moeten worden gecombineerd 
teneinde een goed gebruik van de SDS’en in de applicatie mogelijk te maken. Deze beide velden 
moeten manueel worden ingevuld. Het zendingsnummer wordt zoals voorheen door het 112-centrum 
verstuurd, de identificatie van het team is gelinkt aan uw MUG-functie. U kan beschikken over 
verschillende identificaties of één enkele identificatie. Het is ook mogelijk om een label/benaming aan 
deze identificatie te geven, maar hiervoor verwijzen wij u door naar hoofdstuk 13.4 “Ploegbeheer” op 
pagina 85 van dit handboek.  
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Nadat u een zendingsnummer en een overeenstemmende identificatie voor uw team hebt geselecteerd, 
komt u op een scherm waar de SDS’en die verbonden zijn met deze beide velden worden geselecteerd. 
Normaal zal u verschillende SDS’en voor dezelfde interventie (over het algemeen twee) terugvinden, 
aangezien er verschillende berichten op verschillende momenten worden verstuurd: het eerste bericht 
wordt verstuurd op het moment dat het 112-centrum contact heeft met de MUG en het laatste bericht 
op het einde van de interventie. Er kunnen soms ook andere berichten worden opgestuurd tussen deze 
twee acties. Vooraleer u de SDS selecteert, kan u de verschillende velden bekijken die vooraf aangevuld 
zijn door het bericht. Vervolgens dient u enkel nog de SDS te kiezen die u wenst en op « OK » te klikken.  

 

 

 

Merk op dat het ook mogelijk is om geen SDS te selecteren. Hiervoor dient u het tabblad « Geen » te 
selecteren. U komt vervolgens op een blanco fiche waar enkel het zendingsnummer en de identificatie 
van het team vooraf ingevuld zijn.  

Zodra u de SDS geselecteerd en gevalideerd heeft, komt u op de MUG-fiche. Deze fiche is voortaan 
vooraf ingevuld met de gegevens die aanwezig zijn in de SDS die u geselecteerd heeft. Deze velden 
kunnen worden herkend aan de kleine blauwe enveloppe die u rechts ziet: 
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Het staat u vrij om ook de SDS te wijzigen. Hiervoor dient u te klikken op  het tabblad « SDS selecteren 
» bovenaan de fiche en u komt terug op het scherm waar u de SDS’en kan selecteren. 

 

Vervolgens dient u enkel nog een andere SDS te kiezen. U dient er evenwel van op de hoogte te zijn 
dat de vroegere waarden van de vooraf aangevulde velden in de applicatie worden bewaard. U kan 
deze bekijken door uw cursor te verplaatsen op de blauwe enveloppes rechts van de velden die door 
een SDS aangevuld zijn: 
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Zoals in de inleiding is toegelicht, bevatten de SDS’en de gegevens van de interventie die het 112-
centrum kent. Indien het 112-centrum niet op de hoogte is van één of meerdere gegevens die in de 
hoger vermelde lijst worden vermeld, zal het deze niet weergeven of « Onbekend » vermelden. U dient 
dan de correcte variabele in het overeenstemmende veld te vermelden. Aangezien een technisch 
probleem niet altijd systematisch kan worden voorkomen, zal het steeds mogelijk zijn om alle hoger 
vermelde velden manueel aan te vullen. 

De velden die niet worden aangevuld door de SDS’en, o.m. de medische gegevens, dienen steeds zoals 
voorheen te worden aangevuld.  

Voor secundaire MUG-transporten, t.t.z. zonder MUG-voertuig maar met begeleiding van een MUG-
ploeg in de ziekenwagen of de PIT, zijn de MUG interventiegegevens niet automatisch beschikbaar voor 
de MUG-functies. De MUG-functies moeten het zendingsnummer kennen om de rit manueel te kunnen 
registreren. 
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7. De Spin-offs MUGREG 

 

Er werd een meer gedetailleerde registratie ontwikkeld voor enkele pathologieën, in het kader van de 
MUGREG-registratie. Het gaat hier om 3 specifieke pathologieën: “Hartstilstand”, “Acuut coronair 
syndroom” en “Stroke”. Het betreft hier 3 potentieel levensbedreigende urgenties waarbij een snelle en 
accurate medische aanpak de outcome in sterke mate beïnvloedt en waarvoor bijgevolg de inzet van 
de MUG aangewezen is 

Deze diepgaandere registratie, momenteel niet verplicht, beoogt het ter beschikking stellen van data 
voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van Europese onderzoeksprojecten aangaande de 
epidemiologie en de evolutie van het zorgproces en de evolutie van de outcome van patiënten met deze 
aandoeningen. 

 

7.1 Richtlijnen registratie van de spin-offs 

 

Bij combinatie van pathologiegroepen (een patiënt met gecombineerde acute pathologieën) dienen in 
principe alle betreffende pathologiegroepen aangeduid te worden en alle overeenstemmende 
pathologiespecifieke registratiefiches ingevuld te worden. 

In geval van hartstilstand met ROSC voor aankomst van de MUG of hartstilstand bij aankomst van de 
MUG, dient alleen de pathologiespecifieke registratie met betrekking tot hartstilstand ingevuld te 
worden. Als dergelijke hartstilstand vermoedelijk het gevolg is van een aandoening uit een andere 
pathologiegroep (vb: acuut coronair syndroom) wordt het aan het inzicht van de MUG-arts overgelaten 
in hoeverre ook de pathologiespecifieke registratie hiervan kan ingevuld worden. Als daarentegen de 
hartstilstand zich voordoet tijdens de MUG-interventie voor een andere pathologiespecifieke 
aandoening, dienen beide registraties ingevuld te worden. 

 

Let op: De registratie van de 3 spin-offs geldt alleen voor patiënten van minimaal 16 jaar. 
Registratie voor patiënten jonger dan deze leeftijd is toegestaan maar niet verplicht. 

 

Let op: In geval van secundaire transport mag u deze spin-offs niet registreren. 

 

7.2 Toegang tot de spin-offs 

 

De spin-offs zijn toegankelijk vanop de moederfiche nl. de rubriek “pathologie” (voor meer informatie 
over toegang tot de MUGREG fiche, verwijzen wij u naar hoofdstukken 3 en 4 van deze 
gebruikershandleiding). 

U ziet hier 3 nieuwe knoppen getiteld "Module hartstilstand invullen ", “Module ACS invullen” en “Module 
stroke invullen”: 
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Het is via deze nieuwe knoppen dat u  informatie met betrekking tot deze specifieke pathologieën kan 
invullen. U kan de omschrijving hiervan terugvinden in de volgende hoofdstukken van deze 
gebruikershandleiding.  

Om toegang te krijgen tot deze modules, dient u eerst op de betreffende pathologie aan te klikken. 
Bijvoorbeeld: indien u informatie wenst in te vullen met betrekking tot hartstilstand, moet u eerst op de 
pathologie “Hartstilstand” klikken. Daarna merkt u op dat de knop ‘Module hartstilstand invullen’ 
aanklikbaar is:  

 

 

 

Dit is het geval voor de drie pathologiegroepen en hun respectievelijke pathologie.  

 

 

 

U zal opmerken dat u de drie symptomen tegelijkertijd kunt selecteren. Twee modules tegelijkertijd 
openen is echter onmogelijk. Als u besluit om een tweede module te openen terwijl er al een 
open is, zal de eerste sluiten zonder op te slaan wat u al eerder hebt geregistreerd.  

  

In alle verschillende modules kunnen enkele tekens worden herkend die de codering en het begrijpen 
van de vragen vergemakkelijken. De meerkeuzevragen bevatten twee types van tekens die 
overeenkomen met vier methoden van antwoorden: 

 Dit teken betekent dat er maar één keuze mogelijk is om op de vraag te antwoorden. U klikt 
vervolgens op het overeenkomstig bolletje met het antwoord dat u wenst te geven.  

. Dit geeft aan dat het momenteel onmogelijk om deze optie te selecteren. Als dit oplicht, na de 
selectie van een andere vraag (afhankelijk van het antwoord op deze vraag), wordt het identiek aan het 
vorige teken en kunt u dit invullen op dezelfde manier.  

 Dit geeft aan dat u verschillende antwoordmogelijkheden hebt. Om dit te doen, klikt u op het 
vierkantje dat overeenkomt met de oplossing of oplossingen die u wenst in te vullen.  

 Dit geeft aan dat de mogelijkheid om deze optie te selecteren momenteel onmogelijk is. Als dit 
oplicht, na de selectie van een andere vraag (afhankelijk van het antwoord op deze vraag), wordt het 
identiek aan het vorige teken en kunt u dit invullen op dezelfde manier. 

 

7.3 De module « hartstilstand  » 

 

7.3.1 Definitie  

 

Hartstilstand :  Hartstilstand is het stoppen van mechanische cardiale activiteit 
waardoor er geen tekenen van circulatie meer zijn.  
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Basic Life Support (BLS) : BLS is het onderhouden van de circulatie van geoxygeneerd bloed naar 
de hersenen bij een patiënt met hart- of ademhalingsstilstand, door 
middel van het zorgen voor een vrije luchtweg, mondbeademing en, bij 
hartstilstand, het toedienen van externe manuele of mechanische 
hartmassage. 

Advanced Life Support (ALS): ALS is de uitbreiding van BLS door middel van de toepassing van 
invasieve technieken, monitoring en het gebruik van medicatie. Dit 
omvat doorgedreven ondersteuning van de ademhaling (met 
bijvoorbeeld endotracheale intubatie, beademing via larynxmasker, 
transtracheale catheter, ... ), plaatsen van een intraveneuse of intra-
osseuse toegangsweg, toedienen van medicatie (bijvoorbeeld 
adrenaline, atropine, anti-aritmica, acidose correctie, ... ), monitoring en 
defibrillatie, en desgevallend geavanceerde oxygenatie- en 
perfusietechnieken (IABP, ECMO, ...). 

Cardio Pulmonaire Resuscitatie: CPR is het toepassen van thoraxcompressies (met of   
 zonder beademing) teneinde de spontane circulatie na   
 hartstilstand te herstellen. CPR kan onderdeel zijn van zowel  
 BLS als ALS. 

 

7.3.2 Inclusiecriteria 

 

Deze registratie geldt alleen voor de primaire MUG-interventie. In geval van secundaire transport, mag 
u deze module niet invullen. 

Voor elke patiënt ouder dan 15 jaar (dus vanaf 16 jaar) met een hartstilstand ongeacht de onderliggende 
oorzaak, dient dit luik binnen de MUG-registratie ingevuld te worden.  

 

7.3.3 Methodologie  

       

De registratie is maximaal afgestemd op de richtlijnen van Utstein die men hier kan terugvinden: 
http://circ.ahajournals.org/content/110/21/3385.full   
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7.3.4 Richtlijnen registratie van de spin-off « Hartstilstand » 

 

Duid aan of er al dan niet een behandeling werd opgestart met Advanced Life Support (ALS) tijdens de 
interventie: 

 

 

Klik op het antwoord dat overeenstemt met de uitgevoerde interventie en klik op « Volgende ». Indien u 
“annuleren” kiest zal de module afgesloten worden en gaat u terug naar de MUG-fiche. Alles wat u reeds 
ingevuld zou hebben, zal niet bewaard worden.  

 

7.3.4.1 Hartstilstand zonder Advanced Life Support (ALS)  

 

Indien u de mogelijkheid «Hartstilstand zonder ALS» selecteert, komt u op het volgende scherm en 
moet u enkel aanduiden waarom geen ALS werd uitgevoerd. 

 

Als u uw keuze hebt gemaakt klikt u op « ok ». Op deze manier zal u uw keuze valideren en zal de 
module automatisch afsluiten.  

Duid de reden aan waarom geen ALS werd opgestart: 

Manifest overlijden 
De doodvastelling was mogelijk omwille van 
bijvoorbeeld lijkstijfheid, decapitatie, tekens van 
ontbinding, verkoold lichaam, verbloed, doodgebloed, 
mummificatie. 

DNR status aanwezig “Do not resuscitate” status via mantelzorgers, familie, 
huisarts, patiëntendossier, wilsbeschikking, … 

Basis Life Support (BLS) zonder 
succes 

- Ofwel werd BLS effectief toegepast gedurende 
voldoende lange tijd mede gezien de context 
(lichaamstemperatuur, drowning, …), doch zonder 
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“return of spontaneous circulation” (ROSC) en 
zonder vooruitzichten op enig succes van ALS. 

- Ofwel werd BLS zonder “return of spontaneous 
circulation” (ROSC) reeds gestopt voor aankomst 
MUG. 

Basis Life Support (BLS) niet gestart 
een tijdsvenster “hartstilstand – start 
ALS” te groot 

Gezien er niet tijdig werd opgestart met BLS heeft ALS 
geen zin meer. 

Andere   

 

 

7.3.4.2 Hartstilstand met Advanced Life Support (ALS) 

 

Rubriek 1 : Vermoedelijke origine hartstilstand 

 

 

 

Duid de vermoedelijke origine van de hartstilstand aan: 

Primair cardiaal 

Secundair aan respiratoir / circulatoir probleem / neurologisch probleem 

Secundair aan “externe oorzaak”: vb. trauma, intoxicatie, verdrinking, verslikken in vreemd 
voorwerp, verhanging, wurging, … 

Andere  

 

Een hartstilstand wordt verondersteld van primair cardiale origine te zijn, tenzij het duidelijk of 
waarschijnlijk is dat deze te wijten is aan een trauma, verdrinking, intoxicatie, asfyxie, leegbloeden of 
een andere niet cardiale oorzaak. 

Indien u in dit eerste deel de optie « Primair Cardiaal » selecteert zal het linkse deel van de tabel 
oplichten. Indien u de 3 andere opties selecteert zal er geen bijkomende informatie gevraagd worden. 
Er zal niets oplichten en u zal onmiddellijk overgaan naar het volgende deel van de module.  
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Dus als u kiest voor de eerste mogelijkheid zullen de kolommen « Etiologie », « Supporting devices » 
en de vraag van “Cardiale risicofactoren” aanklikbaar worden. Klik hier op de verschillende 
antwoordmogelijkheden van de lijst die van toepassing zijn (meerdere antwoorden zijn mogelijk). 

 

 

« Etiologie » 

U hebt verschillende keuzemogelijkheden: 

Ischemie 

Klepdysfunctie 
 

Aritmie 

Andere  

 

« Cardiale risicofactoren » 

Duid aan of er al dan niet risicofactoren bij de patiënt aanwezig zijn. Zo “ja”, duid aan welke (meerdere 
antwoorden kunnen aangeduid worden):  

 

 

Obesitas  Zwaarlijvigheid (op basis van klinische 
inschatting door de MUG-arts). 

Roken De patiënt rookt momenteel nog actief of 
heeft in het verleden gedurende meerdere 
jaren gerookt (tabak, cannabis, …). Indien 
er sprake is van deze tweede mogelijkheid 
dient men enkel de risicofactor aan te 
duiden indien er sprake is van meer dan 10 
‘pakjesjaren’ (een pakjesjaar is het aantal 
pakjes per dag vermenigvuldigd met het 
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aantal jaren dat de patiënt deze 
hoeveelheid aan pakjes gerookt heeft). 

Familiale aanleg  Familiale context van vroegtijdig** coronair 
lijden (CAD), “sudden death” of 
cardiovasculair lijden in brede zin: bv. acuut 
myocardinfarct, ischemische stroke, 
cardiomyopathie,… 

** vroegtijdig: 

mannelijke eerstegraadsverwant of vader < 
55 jaar. 

vrouwelijke eerstegraadsverwante of 
moeder < 65 jaar. 

Hypertensie 
Gekende, vooraf bestaande hypertensie (> 
140 / 90 mm Hg of onder behandeling met 
antihypertensiva). 

Dyslipidemie 
Alle vormen van stoornissen in het 
vetmetabolisme,inclusief 
hypercholesterolemie of lage HDL 
cholesterol (< 40 mg/dl), al dan niet 
behandeld, al dan niet onder controle. 

Diabetes 
Alle types van diabetes, al dan niet 
behandeld, al dan niet onder controle. 

Andere   

 

« Supporting devices» 

Geef hier de gebruikte medische apparatuur weer. Meerdere antwoorden zijn mogelijk: 

Pacemaker  

ICD Inwendige defibrillator (internal cardiac 
defibrillator). 

VAD Ventriculair hulpapparaat (ventricular 
assist device). 

LifeVest Draagbare uitwendige defibrillator (Lifevest 
wearable defibrillator). 

Andere device  
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Rubriek 2 : Witnessed arrest  

 

 

Dit deel kan u enkel invullen indien u « Ja » hebt geantwoord. U kan dan een antwoord selecteren door 
een keuze te maken uit de lijst. Als u echter "Neen" kiest, kan u onmiddellijk verdergaan met de volgende 
vraag.  

Geef hier met “ja” of “neen” aan of het optreden van hartstilstand al dan niet rechtstreeks of via een 
cardiocirculatoir monitoringsysteem werd opgemerkt. Zo ja, duid aan door wie (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk): 

Leek 

Familie  

Gezondheidswerker  

Arts  

PIT (ga naar defibrillatie pré-MUG) 

Ambulance 112 (ga naar defibrillatie pré-MUG) 

MUG (ga naar ALS punt 3) 

Als u voor een of meer van de laatste drie mogelijkheden kiest, ga dan rechtstreeks naar vermelde 
punten. 

 

 

Rubriek 3: Bystander CPR  

 

 

Bij keuze “Ja” kunt u deze rubriek beantwoorden. Het volstaat om het aantal minuten CPR voor de 
aankomst van de MUG in het vrije veld in te vullen en aan te duiden wie dit uitvoerde:  
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Indien u « Neen » antwoordt, gaat u onmiddellijk over naar het volgend punt « Phone CPR Instructions 
by 112». 

 

Let op: Deze rubriek moet niet worden ingevuld als het hartstilstand betreft die werd opgemerkt 
door hulpverleners van het 112-centrum. 

Geef hier met “ja” of “neen” aan of CPR al dan niet werd opgestart door een “bijstander”, leek of arts die 
niet gestuurd werd door 112. CPR is het toepassen van thoraxcompressies (met of zonder beademing) 
teneinde de spontane circulatie na hartstilstand te herstellen.  

Een bijstander is elke persoon die het slachtoffer 'bijstond’ en probeerde hulp te verlenen bv. door het 
toepassen van CPR. Ook professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, paramedici en ambulanciers, 
kunnen beschouwd worden als bijstanders bij CPR” wanneer ze op dat ogenblik geen deel uitmaken 
van een BLS- of ALS-team dat operationeel is in het kader van de dringende medische hulpverlening 
en gecoördineerd wordt vanuit een hulpcentrum 112 

Hulpverleners die preventief aanwezig zijn op een manifestatie, doch niet in het kader van een met het 
centrum 112 gecoördineerde pre-alarmfase, worden hier eveneens beschouwd als “bijstanders”. 

Indien u ‘Ja’ heeft aangeduid, vul dan onderstaande vragen in:  

 

Aantal minuten CPR (pré –MUG) Een approximatieve schatting is hier toegelaten. 

Door wie ? 

Leek met BLS opleiding. 

Leek zonder BLS opleiding. 

Gezondheidswerker (inclusief ambulancier, arts). 

 

 

Rubriek 4: Phone CPR instructions by 112 

 

 

 

Duid telkens met “ja” of “neen” aan of CPR-instructies door het centrum 112 al dan niet werden gegeven 
in afwachting van de aankomst van de ziekenwagen, PIT of MUG en of deze instructies al dan niet 
werden toegepast bij de patiënt. 

 

 

Rubriek 5: Defibrillatie pré-MUG 
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Duid met “ja” of “neen” aan of er al dan niet alvorens ALS door de MUG werd opgestart, reeds werd 
gedefibrilleerd, ongeacht het gebruikte toestel: automatische externe defibrillator (AED), 
semiautomatische externe defibrillator, implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) of manuele 
defibrillator. 

Indien ja, zal de linkse kolom oplichten en kan u de informatie selecteren die overeenkomt met de 
interventie. Duid aan wie de defibrillator heeft aangelegd, hoeveel keer gedefibrilleerd werd en of dit 
heeft al dan niet (ja of neen) heeft geleid tot minstens één periode van “return of spontaneous circulation” 
(ROSC). 

ROSC of “succesvolle resuscitatie” wordt gedefinieerd als het herstel van spontaan hartritme en 
adequate circulatie, waarbij de patiënt ademt (meer dan een occasionele “gasp”), kucht of beweegt en 
er een voelbare pols of meetbare bloeddruk is, en dit gedurende minstens een periode van ongeveer 
30 seconden 

Indien Neen, zal de rechtse kolom oplichten. Ook hier kan u de informatie selecteren die overeenkomt 
met de interventie. Geef dan de reden waarom defibrillatie niet plaats vond: 

Geen schokbaar ritme. 

Geen (gebruiksklare) AED voorhanden. 

 

 

Rubriek 6 : ALS door MUG 

 

 

 

« Initieel ritme (bij start ALS door MUG)»  

Geef hier het initieel ritme van de patiënt aan bij het begin van de ALS door de MUG. Hier is slechts 1 
antwoord mogelijk: 

Asystolie 

EMD: electromechanische dissociatie 

VFib: ventrikelfibrillatie 

VT: ventrikeltachycardie 

AV-block 

 

« Start  ALS » 

Vul hier het tijdstip van de start van de ALS door MUG in. 

Er wordt gevraagd om de datum en het uur in te geven waarbij de validatiecontrole het volgende 
controleert:  
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• De validatie van het uur, minuten en seconden ingevuld (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 en 59 
minuten/seconden) 

• Respect voor de tijdlijn (van links naar rechts) van de uren en de datum. 

Indien u de validatiecontrole niet respecteert zal u een foutboodschap krijgen. U moet bijgevolg de 
inhoud van het veld verbeteren zodat u kan doorgaan naar de volgende vraag.  

 

 

« First shock (zo van toepassing) » 

Voer hier de tijd in waar de eerste schok werd gegeven door de MUG. 

Let op: dit veld mag alleen ingevuld worden als er niet werd gedefibrilleerd voordat de MUG ter 
plaatse kwam. 

Er wordt gevraagd om de datum en het uur in te geven waarbij de validatiecontrole het volgende 
controleert:  

• De validatie van het uur, minuten en seconden ingevuld (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 en 59 
minuten/seconden) 

• Respect voor de tijdlijn (van links naar rechts) van de uren en de datum. 

Indien u de validatiecontrole niet respecteert zal u een foutboodschap krijgen. U moet bijgevolg de 
inhoud van het veld verbeteren zodat u kan doorgaan naar de volgende vraag.  

 

 

« Meerdere episodes CPR door MUG ter plaatse of tijdens transport nodig?» 

Duid met “ja” of “neen” aan of er al dan niet meerdere CPR-episodes (met tussentijds ROSC) waren 
tijdens de MUG-interventie. Indien u “Ja” antwoord, zullen onderstaande vragen oplichten:  

 



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 65 / 173 

 

Indien “ja”, vul in:  

Aantal episodes Noteer hier het aantal episodes die nodig 
waren. 

Aantal minuten CPR door MUG Een approximatieve schatting is hier 
toegelaten. 

Totaal aantal defibrillatieshocks toegediend door 
MUG  

Geef het aantal toegediende schokken in.  

U moet de verschillende velden met vrije tekst invullen door het vermelden van de verschillende 
waarden. Het volstaat om de verschillende cijfers in te vullen in de daarvoor bestemde velden.  

 

 

Rubriek 7 : Sustained ROSC pré-hospitaal 

 

 

Duid met “ja” of “neen” aan of er al dan niet een sustained ROSC bekomen werd. 

Men spreekt van een sustained ROSC als thoraxcompressies gedurende 20 opeenvolgende minuten 
niet meer nodig zijn terwijl tekens van herstelde circulatie aanwezig bleven. Een sustained ROSC 
includeert ROSC met toepassing van extracorporele circulatie-ondersteuning. 

 

Indien u “ja” kiest, zal de kolom links oplichten en kan u op de bijkomende vragen antwoorden. Vul dan 
in: 

Stop hartmassage Vul hier het tijdstip in waarop gestopt werd 
met hartmassage. 

Hartritme bij een sustained ROSC 

Sinusaal. 

Voorkamerritme. 

Ventrikelritme. 

Verder zetten KV na ROSC  

Aantal episodes ROSC nodig pré-sustained 
ROSC 
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Voor het veld “hartmassage” dient u de gevraagde uren invullen. De validatiecontrole controleert het 
volgende: 

• De validatie van het uur, minuten en seconden ingevuld (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 
en 59 minuten/seconden) 

 
• Respect voor de tijdlijn (van links naar rechts) van de uren en de datum. 

Indien u de validatiecontrole niet respecteert zal u een foutboodschap krijgen. U moet bijgevolg de 
inhoud van het veld verbeteren zodat u kan doorgaan naar de volgende vraag.  

 

 

Het veld “Aantal episodes ROSC nodig pré-sustained ROSC” kan enkel ingevuld worden als u “neen” 
antwoordt op de vorige vraag: “verder zetten KV na ROSC”. 

 

 

Als u het antwoord « Neen » selecteert, vermeld dan het uur dat men gestopt is met de hartmassage. 

 

Ook hier vult u de gevraagde uren in. De validatiecontrole controleert het volgende: 

• De validatie van het uur, minuten en seconden ingevuld (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 
en 59 minuten/seconden). 
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• Respect voor de tijdlijn (van links naar rechts) van de uren en de datum. 

Indien u de validatiecontrole niet respecteert zal u een foutboodschap krijgen. U moet bijgevolg de 
inhoud van het veld verbeteren zodat u kan doorgaan naar de volgende vraag. 

 

 

Rubriek 8 : Medicatie ALS 

 

 

 

Duid voor elk type medicatie telkens aan of deze al dan niet werd toegediend (door MUG of andere 
zorgverlener, vb.: huisarts). Zo “ja”, dan kan de productnaam, de toedieningsvorm, de wijze van 
toediening en de dosis genoteerd worden. 

Adrenaline Geef de dosis in mg. 

Atropine Geef de dosis in mg. 

NaHCO30.8M Geef de dosis in mg. 

MgSO4 Geef de dosis in mg. 

Amiodarone  

Ander anti-aritmicum  

Andere cathecholamines  

Extra IV vulling  

Diuretica  

Andere  

 

Selecteer de verschillende medicijnen die toegediend werden. Eenmaal geselecteerd zal het veld met 
vrije tekst met betrekking tot elke medicatie oplichten en kan u de vereiste waarden invullen. 
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Rubriek 9 : Hartmassage 

 

 

 

Vul het type hartmassage in dat werd toegepast op de patiënt tijdens de interventie:  

Manueel  

Mechanisch  Lucas, Autopulse, … 

Combinatie beiden  

 

 

Rubriek 10 : Inductie hypothermie 

 

 

Duid met “ja” of “neen” aan of therapeutische hypothermie al dan niet overwogen werd.  
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Indien u “Ja” hebt aangeduid zullen de twee bijkomende vragen oplichten.  

 

 

U kunt de volgende informatie invullen: 

Hoe? 

Invasieve / intravasculaire koeling. 

Niet invasieve koeling. 

Andere. 

Wanneer? 

Start tijdens ALS. 

Start post sustained ROSC. 

Start gepland na aankomst in ziekenhuis. 

 

Als u op “Neen” klikt, zullen de 2 bijkomende vragen niet kunnen aanklikbaar zijn en kan u de fiche 
bewaren.  

 

 

 

 

7.4 De module « Acuut Coronair syndroom » 
 

7.4.1 Definitie  

 

Een acuut coronair syndroom is een ziektetoestand veroorzaakt door een verminderde oxygenatie van 
het myocard, meestal als gevolg van een verminderde bloedflow in één of meerdere coronaire arteries. 
Hieronder vallen zowel de niet-stabiele angina pectoris (persisterende pijn op de borst in rust) als het 
acuut myocardinfarct (STEMI en NSTEMI). 

Het meest voorkomende symptoom is retrosternale pijn, dikwijls uitstralend naar de linkerarm of 
onderkaak, drukkend van karakter en geassocieerd met nausea of zweten. 
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7.4.2 Inclusiecriteria 

 

Deze registratie geldt alleen voor de primaire MUG-interventie. In geval van secundaire transport, mag 
u deze module niet invullen. 

Voor elke patiënt ouder dan 15 jaar (dus vanaf 16 jaar) met vermoeden van een acuut coronair 
syndroom dient dit luik binnen de MUG-registratie ingevuld te worden. 

 

7.4.3 Richtlijnen registratie van de spin-off "Acuut Coronair Syndroom" 

  

De registratie verzamelt informatie over de 4 stadia van de klinische benadering: 

- Diagnosestelling: primair op basis van anamnese met thoracale pijn en EKG-afname, gezien 
biomarkers in de pre-hospitaalfase wel mogelijk zijn, doch nog niet wijd verspreid worden 
toegepast. 

- Risicostratificatie: klinisch en via risicoschalen. 
- Therapeutische oriëntatie. 
- Evaluatie van de therapeutische respons. 

 
 
Rubriek 1: Kenmerken van de patiënt  
 

 

 

Gelieve met « Ja » of « Neen » te antwoorden op de vraag of een cardiovasculair risico bij de patiënt 
bestaat: 

 

 

 

Indien u kiest voor «Neen» of 
« Onbekend » kunt u geen 
risicofactoren aanklikken. 

Indien u kiest voor het antwoord 
«Ja» zullen de mogelijkheden 
van de risicofactoren oplichten 
en kan u een keuze maken uit de 
voorgestelde lijst. Meerdere 
keuzemogelijkheden zijn 
mogelijk.  
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Indien u « Ja » aanduidt, zal u worden gevraagd om de factoren uit onderstaande lijst aan te duiden die 
aanwezig zijn bij de patiënt. 
 
 

Het aanduiden van onderstaande risicofactor dient te gebeuren op basis van de klinische 
inschatting door de urgentie-arts: 

obesitas 
  

Zwaarlijvigheid.   

Het aanduiden van onderstaande risicofactoren dient te gebeuren op basis van 
anamnese: 

Roken  De patiënt rookt momenteel nog actief of heeft in het verleden 
gedurende meerdere jaren gerookt (tabak, cannabis, …). Indien 
er sprake is van deze tweede mogelijkheid dient men enkel de 
risicofactor aan te duiden indien er sprake is van meer dan 10 
‘pakjesjaren’ (een pakjesjaar is het aantal pakjes per dag 
vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de patiënt deze 
hoeveelheid aan pakjes gerookt heeft). 

Familiale aanleg    Familiale context van vroegtijdige** CAD, “sudden death” of 
cardiovasculair lijden in brede zin: bv. acuut myocardinfarct, 
ischemische stroke en cardiomyopathie.  

** vroegtijdig: 

mannelijke eerstegraadsverwant of vader < 55 jaar. 
vrouwelijke eerstegraadsverwante of moeder < 65 jaar. 

  

Hypertensie Gekende, vooraf bestaande hypertensie (> 140 / 90 mm Hg of 
onder behandeling met antihypertensiva). 

Dyslipidemie  Alle vormen van stoornissen in het vetmetabolisme, inclusief 
hypercholesterolemie of lage HDL cholesterol (< 40 mg/dl), al 
dan niet behandeld, al dan niet onder controle. 

Diabetes 
  

Alle types van diabetes, al dan niet behandeld, al dan niet onder 
controle. 

Uitgesproken stress Alle vormen van stress, psychische of emotionele spanning, 
zowel chronisch als acuut. 

Vooraf bestaande cardiale 
pathologie / angina pectoris 

Reeds voorheen gediagnostiseerd coronair lijden (CAD = 
coronary artery disease) met een coronaire stenose van > 50 %, 
al dan niet succesvol behandeld, vb.: gedocumenteerd 
myocardinfarct, coronaire bypass (GABG), angioplastie (PTCA) 
met of zonder stent, catheterisatie met gedocumenteerde 
stenose. 

Andere    
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Rubriek 2: Klachten / symptomen van vermoedelijk cardiale origine  

 

« Begin »  

 

 

Doel:  Het begin van de klachten en symptomen wordt over het algemeen beschouwd als het begin 
van het ischemisch proces. De precieze bepaling hiervan is belangrijk om de totale 
ischemieduur te kunnen vaststellen. Deze ischemieduur wordt idealiter gemeten als het 
tijdsverschil tussen het begin van de klachten en symptomen enerzijds en het ogenblik van 
effectieve reperfusie, vast te stellen op basis van het verdwijnen van de klachten en 
normalisatie van het EKG. 

 

Indien het niet mogelijk is om het exacte tijdstip van de aanvang van de klachten vast te stellen, mag in 
deze registratie een approximatieve schatting met een nauwkeurigheid van 15 à 30 minuten ingevuld 
worden. 

Er wordt gevraagd om de datum en het uur in te geven wanneer de symptomen zich hebben 
voorgedaan. De seconden werden niet gevraagd. 

De validatiecontrole controleert:  
 

 De validatie van de datum: dag/maand/jaar ingevuld (tussen 1 en 31 voor de dagen, tussen 1 en 12 
voor de maanden en een jaartal, dit kan enkel het lopende jaar zijn) 

 De validatie van het uur, minuten en seconden ingevuld (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 en 59 
minuten/seconden) 

 Respect voor de tijdlijn (van links naar rechts) van de uren en de datum. 
 
 

 

 
 

 

 



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 73 / 173 

« Verloop» 

 

 
 
Duid de wijze van het verloop van de klachten / symptomen aan: 
 

Plots De klachten en symptomen zijn plotseling geëvolueerd. 
Progressief toenemend 
 

De klachten en symptomen zijn progressief toenemend 
geëvolueerd. 

Op- en afgaand 
 

De klachten en symptomen zijn op en afgaand geëvolueerd. 

Andere De klachten en symptomen zijn anders dan eerdere voorstellen 
geëvolueerd. 

 

« Aard en locatie van de pijn » 

 

Er wordt gevraagd om de aard en plaats van pijn aan te duiden aan de hand van de klachten en 
symptomen van de patiënt:  

 

Typische pijn  Retrosternaal, toesnoerend of een 
drukkend gevoel op de borst, … 

Atypische pijn  Pijn thoracaal, tussen de 
schouderbladen, in de hals, de 
onderkaak, de tanden, de schouder, 
… 

Geen pijn maar ander event of gewaarwording Spijsverteringsongemakken, 
ademhalingsmoeilijkheden, 
syncope of syncopaal gevoel, 
tekens van shock, … 
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« Uitstralend? » 

 

Gelieve “ Ja” of “Neen” te antwoorden op de vraag of de pijn al dan niet uitstralend is. Het gaat hier om 
uitstralende pijn naar de schouder of arm, de keel, de onderkaak of tanden, … 

 

 

Rubriek 3 : EKG 12-leads  

 

 

 

Bij selectie van “NSTEMI” zijn de mogelijkheden niet aanklikbaar:  

 

 

Als u daarentegen « STEMI » selecteert, lichten de antwoordmogelijkheden op (u kunt meerdere 
antwoorden selecteren). 

 

 

Let op: in het geval dat u de laatste optie ("hoofdstam EKG' (= ST-daling in 8 afleidingen en ST-stijging 
in aVF) selecteert, zullen alle andere mogelijkheden opnieuw grijs worden. Hoewel de waarde "STEMI" 
nog steeds geselecteerd is omdat het hier een specifieke geval van STEMI is. 
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De interpretatie van het “12-leads EKG” draagt bij tot de diagnosestelling van een acuut myocardinfarct. 
De classificatie van de patiënten op basis hiervan, in 3 groepen, bepaalt het verder diagnostisch en 
therapeutisch handelen. 

 

STEMI (ST elevated 
myocardial infarction) 

Op een of meer van de 12 EKG afleidingen is een ST optrekking 
zichtbaar. Indien dit het geval is, dienen de locaties van de ST 
optrekking aangeduid te worden.   

Een STEMI getuigt van een complete occlusie van een coronaire 
arterie met risico op transmurale necrose binnen de 12 uur na begin 
van de klachten. Hierbij is het snel bewerkstellingen van reperfusie 
essentieel, aangezien mortaliteit en morbiditeit hier sterk 
gerelateerd zijn aan de duur van de ischemie. 

“Hoofdstam EKG” Specifieke geval van STEMI 

De EKG afleidingen tonen ST optrekking in aVF en een ST daling in 
8 afleidingen. 

Bij een hoofdstamletsel is net zoals bij een STEMI het snel bekomen 
van reperfusie primordiaal. 

N STEMI (NON STEMI) Er is op geen enkele van de 12 EKG afleidingen een ST optrekking 
zichtbaar. 

  Bij een N STEMI is de urgentie voor 
reperfusie minder dwingend aangezien de 
betrokken coronaire arterie(s) meestal niet 
volledig geoccludeerd is (zijn). 
Desalniettemin dient bij N STEMI patiënten 
met een hoge risicostratificatie ook snel 
reperfusie bewerkstelligd te worden.  
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Rubriek 4: Ernstgraad 

 

« KILLIP klasse » 

 

 

De KILLIP classificatie wordt gebruikt om de ernst van de linker ventriculaire dysfunctie na een 
myocardinfarct op klinische gronden te beoordelen.  

Kies in de lijst het overeenkomstige antwoord: 

I Geen klinische tekens. 

II Basale longcrepitaties en CVD stijging. 

III Acuut longoedeem. 

IV Cardiogene shock of hypotensie met perifere vasoconstrictie. 

  

« In geval van NonSTEMI: TIMI risicofactoren » 

De TIMI risicofactoren worden gebruikt voor het berekenen van de TIMI-NSTEMI-UA score. Deze score 
categoriseert het risico op overlijden of een nieuw ischemisch event en vormt aldus mede een basis 
voor therapeutische indicatiestelling. 

 

Bij selectie van “NSTEMI” kunt u de rubriek “In geval van NSTEMI: TIMI risicofactoren” aanklikken. 
Indien u “NSTEMI” niet selecteert, blijft dit deel grijs.   
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Bij ingaven van de verschillende risicofactoren zal de TIMI-score automatisch worden berekent (telkens 
1 punt bij antwoord “Ja”). 

 

 

≥ 65 jaar De patiënt is ouder dan 65 jaar.  

≥ 3 risicofactoren  De patiënt heeft minimum 3 risicofactoren. Deze waarde 
dient ingevuld te worden op basis van wat u heeft ingevuld 
in de module in het deel “Kenmerken van de patiënt” (zie 
boven). 

Gekende CAD (stenose > 50%) Gelieve dit in te vullen indien u de waarde ‘Vooraf bestaande 
cardiale pathologie / angina pectoris’ heeft ingevuld in het 
deel « Kenmerken van de patiënt ». 

Gebruik van ASA voorbije 7 dagen ASA = acetylsalicylic acid. 

Zware RSP/angor of ≥ 2 episoden 
voorbije 24u 

RSP = retrosternale pijn. 

De patiënt heeft nu hevige retrosternale pijn / angor, of er 
waren de laatste 24 uur minstens 2 episodes. 

ST depressie 
Op EKG zichtbare horizontale ST-segment depressies van 
minstens 0,5 mm in opeenvolgende afleidingen. 
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Let op: deze score is geen volledige TIMI-NSTEMI-UA score op 7 punten, doch slechts een score 
op 6 punten, omdat het 7e item -verhoogde “cardic biomarkers”- in de pre-hospitaalfase meestal 
ontbreekt. 

 

Risicostratificatie op basis van de TIMI-score: 

Low Risk  TIMI : 0 – 2 

Medium Risk  TIMI : 3 – 4 

High Risk  TIMI : 5 – 7 

Bij medium en high risk patiënten is snelle reperfusie (zoals bij STEMI) aangewezen. 

 

« In geval STEMI: TIMI Risico Index (TRI) »  

De TRI is een index waarmee het risico op overlijden na acuut coronair syndroom (in-hospitaal en “long-
term”), herhaald myocardinfarct en congestief hartfalen kan ingeschat worden. De TRI is een eenvoudig 
te berekenen index op basis van slechts 3 variabelen met een goed onderscheid in de risicoklassen 

Bij selectie van “STEMI” kunt u de rubriek “In geval van STEMI: TIMI Risico Index (TRI)” invullen. Indien 
u STEMI niet selecteerde blijft dit deel grijs. 

 

 

De TIMI Risico Index (TRI) wordt automatisch berekend op basis van de hartfrequentie, de systolische 
bloeddruk en de leeftijd van de patiënt die in de fiche op een andere plaats reeds werd ingevuld. 

Hartfrequentie  Voer het aantal hartslagen per minuut van de patiënt in. 
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Leeftijd  Voer de leeftijd in jaren van de patiënt in.  

Systolische bloeddruk  Voor het aantal mm/Hg in. 

 

De berekening gebeurt op de volgende wijze: 

 

Hartfrequentie/min  x  (leeftijd/10)2   

       SABP mm/HG 

 

Men onderscheidt 5 risicogroepen: 

Groep 1 IRT ≤ 12,5 

Groep 2 IRT > 12,5 – 17,5  

Groep 3 IRT > 17,5 – 22,5    

Groep 4 IRT > 22,5 – 30 

Groep 5 IRT > 30 

Ref.: Circ. 2000; 120: 2031 – 2037 

 

 

Rubriek 5: Bijkomend 

 

 

 

Duid in onderstaande lijst de bij de patiënt aanwezige bijkomende ernstfactoren aan die belangrijk zijn 
voor therapeutische indicatiestelling (meerdere antwoorden kunnen aangeduid worden) 

 

Syncope 

Cardiocirculatoire instabiliteit 
 

Desaturatie 

Zware ritmestoornissen 
 

 
= XX 
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De novo blijvende pijn ondanks adequate analgesie 
 
Hartstilstand 
 

Geleidingsstoornis type AV Blok of Bundeltakblok op EKG 

Diffuus ST-segment daling op EKG 
 

Systolisch geruis ( wijzend op VSD, AS, MI)) 

 

 

Rubriek 6 : Vermoedelijke origine  / etiologie / oorzaak  ACS   

 

 

 

Duid hieronder de waarschijnlijke oorzaken van het acuut coronair syndroom aan. U kan meerdere 
antwoorden kiezen uit de onderstaande lijst: 

Ischemie ten gevolge van occlusie coronaire arterie 

Secundair aan cardiomyopathie 

Secundair aan klepdysfunctie 

Ssecundair aan aritmie 

Secundair aan hypovolemie / anemie/ hypoxemie 

Secundair aan hypoxie 

Andere 
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Rubriek 7 : Medicatie als therapie voor ACS (voor MUG en door MUG)  

 

 

 

Duid voor elk type medicatie telkens aan of deze al dan niet werd toegediend (door een MUG-
hulpverlener of door een andere zorgverlener bv. Huisarts). Indien u “Ja” heeft aangeduid dient u voor 
de productnaam, de toedieningsvorm, de wijze van toediening en de dosis te noteren. 

 

 

 

Let op: In geval van hartstilstand tijdens het verloop van een ACS, dient hier alleen de 
medicamenteuze therapie die reeds werd toegediend vòòr de hartstilstand, ingevuld te worden. 
Geneesmiddelen die werden toegediend na de hartstilstand (ook na ROSC) dienen genoteerd te 
worden in de fiche “hartstilstand”. 

Anti-aggregatie 

Aspirine (100 – 300 mg)            

Clopidogrel Plavix R  

Prasugrel Effient R 

Ticagrilor Brilique R 
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Morfinomimetica Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Nitraten (p.o. / I.V.) Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Bêta-blokker Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Amiodarone Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Extra IV vocht Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Diuretica  Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Thrombolyse Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Heparine Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

Arixtra Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 
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Andere 

vb: plaatsen van een tijdelijke 
interne/ externe pacemaker. 

Ja of Nee De productnaam, de 
toedieningsvorm, de wijze 
van toediening en de dosis 
dienen genoteerd te 
worden. 

 

« Effecttherapie » 

 

 

Geef hier telkens met “ja” of “neen” aan of de ingestelde therapie (voor en door MUG) effect gehad heeft 
op de pijn of op het EKG: 

Pijn vermindert tot verdwijnt Evolutie van de pijn gaande van een 
vermindering tot het verdwijnen van de pijn.  

ST-veranderingen verdwijnen  

 

 

Rubriek 8 : Therapeutische Oriëntatie  

 

 

 

Gelieve hier aan te geven welke de redenen zijn voor het overbrengen van de patiënt naar het 
ziekenhuis van bestemming: 

Dichtstbijzijnde ziekenhuizen 

Niet dichtsbijzijnde owv specifieke reden  Interventioneel cardiologisch centrum. 
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Cardiochirurgisch centrum,…. 

Andere. 

Ander ziekenhuis in geval van ACS zonder therapeutische implicaties  

Niet van toepassing 

 

Indien u in dit deel « Niet dichtstbijzijnde owv specieke reden » selecteert, zullen de 3 
antwoordmogelijkheden oplichten (meerdere keuzemogelijkheden zijn mogelijk): 

 

 

 

 

 

7.5 De module « Stroke » 

 

7.5.1 Definitie 

  

Stroke  ACV  : Focale of veralgemeende neurologische uitval die meer dan 24 uur aanhoudt 
of resulteert in overlijden binnen deze 24 uur, waarbij men veronderstelt dat 
deze symptomen van vasculaire origine zijn 

Stroke  TIA :  Klinisch syndroom gekenmerkt door een plots verlies van een focale cerebrale 
functie met symptomen die minder dan 24 uur duren en verondersteld worden 
het gevolg te zijn van inadequate cerebrale bloedsvoorziening door embolie of 
trombose. 

Stroke  Mimic  : Pathologie met klinische symptomen die gelijkaardig zijn aan deze van Stroke 
zoals kan bij epilepsie, confusie van verschillende origine, syncope, 
hypoglycemie, CO-intoxicatie, e.d. 

 

7.5.2 Inclusiecriteria  

 

Deze registratie geldt alleen voor de primaire MUG-interventie. In geval van secundaire transport, mag 
u deze module niet invullen. 

Voor elke patiënt ouder dan 15 jaar (dus vanaf 16 jaar) die symptomen vertoont van een stroke, dient 
dit luik module ‘Stroke’ binnen de MUG-registratie ingevuld te worden.  
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7.5.3 Richtlijnen registratie van de spin-off “Stroke”  

 

Rubriek 1: Opmerken / optreden van symptomen 

 

Het doel is het bekomen van een idee omtrent het tijdstip van het begin van de symptomen, al dan niet 
bevestigd door eventuele getuigen, teneinde een tijdsinterval te kunnen berekenen tussen het begin 
van de symptomen en de start van doelgerichte therapie. Dit ‘therapeutisch venster’ is vooral belangrijk 
naar indicatiestelling voor specifieke therapie en aldus outcome bij ischemisch CVA. 

 

“Wanneer werd de patiënt voor het laatst “normaal” gezien?” 

 

U wordt gevraagd om de datum en de tijd van de dag wanneer de symptomen verschenen in te vullen. 
Het invullen van de seconden is geen vereiste.  

De validatiecontrole controleert:  

- De validatie van de datum: dag/maand/jaar ingevuld (tussen 1 en 31 voor de dagen, tussen 
1 en 12 voor de maanden en een jaartal, dit kan enkel het lopende jaar zijn). 

- De validatie van het uur, minuten en seconden ingevuld (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 en 
59 minuten/seconden). 

- Respect voor de tijdlijn (van links naar rechts) van de uren en de datum. 
 

 
 
Als u een foute waarde invoert, ontvangt u een bericht vergelijkbaar met dit op het screenshot hierboven 
(voorbeeld voor dagen). 

 

Hier wordt er gevraagd om aan te duiden wanneer de patiënt voor het laatst werd gezien in een normale 
toestand. De volgende begrippen kunnen gebruikt worden:  
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Normaal  Gedrag, doen en laten en functioneren van de patiënt dat door de nabije 
omgeving als zijn/haar ‘normale doen’ wordt ervaren. 

Tijdstip  Als het tijdstip niet exact te achterhalen valt, kan men een 
approximatieve schatting van 15 à 30 minuten invullen. 

 

“Wanneer werden symptomen opgemerkt?” 

 

U wordt gevraagd om de datum en de tijd van de dag wanneer de symptomen verschenen in te vullen. 
U Het invullen van de seconden is geen vereiste.  

De validatiecontrole controleert:  

- De validatie van de datum: dag/maand/jaar ingevuld (tussen 1 en 31 voor de dagen, tussen 
1 en 12 voor de maanden en een jaartal, dit kan enkel het lopende jaar zijn). 

- De validatie van het uur, minuten en seconden ingevuld (tussen 0 en 23 uur, tussen 0 en 
59 minuten/seconden). 

- Respect voor de tijdlijn (van links naar rechts) van de uren en de datum. 
 

 
 
Als u een foute waarde invoert, ontvangt u een bericht vergelijkbaar met dit op het screenshot hierboven 
(voorbeeld voor dagen). 

Hier wordt er gevraagd om aan te duiden wanneer de symptomen van de stroke werden opgemerkt 
voor de eerste keer. De volgende begrippen kunnen gebruikt worden: 

 

Symptomen  Symptomen die deel uitmaken van de Rosier Scale, 
namelijk: acuut opgetreden asymmetrische 
gezichtszwakte(afhangende mondhoek), asymmetrische 
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arm- en/of beenzwakte of verlamming, 
spraakstoornissen, visusproblemen. 

Tijdstip  Als het tijdstip niet exact te achterhalen valt, kan men een 
approximatieve schatting van 15 tot 30 minuten invullen. 

Let op: dit tijdstip dient niet ingevuld te worden als de symptomen werden opgemerkt na een 
tijdsperiode die de patiënt vermoedelijk al slapend doorbracht. 

 

“Door wie opgemerkt?” 

 

Duid aan door wie de symptomen werden opgemerkt: 

De patiënt zelf   
Leek  Iedereen uitgezonderd de patiënt en 

de zorgverleners. 
Zorgverlener  Arts, een andere professionele 

gezondheidswerker of een andere 
hulpverlener die opgeleid is om een 
stroke te herkennen. 

 

“Werd patiënt wakker met symptomen?”  

 

Bij de vraag “werd patiënt wakker met symptomen”, vraagt men slechts één enkel antwoord. Klik op het 
bolletje dat overeenkomt met de gekozen oplossing.  

Gelieve te antwoorden met « Ja » of « Neen”. Indien men « Ja » antwoordt, wil dit zeggen dat de 
symptomen werden opgemerkt na een periode waarin de patiënt wellicht lag te slapen.  

 

Ja De symptomen werden opgemerkt na een tijdsperiode die de patiënt 
vermoedelijk al slapend doorbracht. 

Neen   

 

Let op: In geval de symptomen van stroke tijdens de slaap zijn opgetreden, heeft men geen uur 
van begin en aldus geen aanknopingstijd voor het opstellen van het therapeutisch tijdsvenster. 
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Indien u opteert voor het antwoord 'Neen', zal de volgende vraag “Plots begin?” oplichten en zal een 
verduidelijking gevraagd worden: 

 

Gelieve deze vraag te antwoorden met « Ja » of « Neen » of « Onbekend ». 

 

Ja De symptomen treden plots op zonder dat de patiënt of iemand 
anders zich bewust was van voorafgaande tekenen of alarmsignalen. 

Onbekend  Men weet niet of de symptomen al dan niet plots zijn opgetreden.  

Neen  

 

 

Rubriek 2: Kenmerken / risicofactoren patiënt 

 

 

 

“Recent trauma of val” 

 

Gelieve hier “Ja”, “Neen” of “Onbekend” aan te duiden. De optie « Ja » kan aangeduid worden indien 
de patiënt minder dan twee weken geleden een (fysiek) trauma heeft opgelopen of gevallen is.  
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“Anamnese met TIA, CVA ou ICB (intracerebrale bloeding)” 

 

 

Gelieve «Ja», «Neen» of «Onbekend» aan te duiden als antwoord op de vraag of de patiënt reeds 
getroffen werd door een TIA, CVA en ICB in het verleden:  

TIA  Stroke met symptomen die minder dan 24 uur duurden als gevolg van een 
cerebrale trombose of embolie. 

CVA Cerebrovasculair accident. 

stroke met symptomen die meer dan 24 uur aanhielden of behandeld werd met 
gunstig gevolg. 

ICB  Intracerebrale bloeding. 

 

“Gebruik van coagulatieremmers? ” 

Bij de vraag « Gebruik van coagulatieremmers? » moet men eerst het antwoord invullen op deze vraag 
voordat men kan verdergaan. Antwoord op dezelfde manier zoals eerder door het bolletje bij het juiste 
antwoord aan te klikken. 

Gelieve aan te duiden of de patiënt gebruik heeft gemaakt van coagulatieremmers met «Ja», «Neen» 
of «Onbekend»: 

 

 
 

Opgelet: in tegenstelling tot de voorgaande vragen, zijn er in de lijst van de coagulatieremmers 
meerdere antwoorden mogelijk.  

Indien u kiest voor «Neen» of « 
Onbekend » zullen de 
verschillende 
antwoordmogelijkheden van 
coagulatieremmers niet 
oplichten. 

Indien u kiest voor het antwoord 
«Ja» zullen de mogelijkheden 
van coagulatieremmers 
oplichten en kan u een keuze 
maken uit de voorgestelde lijst.  
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Coagulatieremmers Dit is medicatie die inwerkt op de stollingscascade met het oogpunt de 
stolling te remmen of de aggregatie van  bloedplaatjes tegen te gaan. 

 

Indien «Ja»: duidt alle betrokken categorieën aan (er kunnen meerdere antwoorden aangeduid worden) 

 Coumarine / warfarine derivaten 
 Pradaxa, Xarelto, Eliguis,… 
 LMWH 
 Plaatjesaggregatieremmers  
 Andere  

 

“Hulp nodig bij ADL verrichtingen ( eten, zich wassen, zich kleden, …) of medicatie nemen?”  

Het laatste deel van deze rubriek heeft betrekking op de ADL-activiteiten. Kies in de lijst de frequentie 
waarmee de patiënt hulp nodig heeft bij het uitvoeren van activiteiten in het dagdagelijks leven of bij het 
nemen van medicatie. Indien van toepassing, kan men vermelden dat er geen informatie beschikbaar 
is.  

 

ADL verrichtingen  Activiteiten uit het dagdagelijkse leven, zoals eten en drinken, zich 
verplaatsen, verzorgen van persoonlijke hygiëne en toilet, stellen van kleine 
dagelijkse handelingen, …. 

 

De keuzemogelijkheden verschijnen in een drop-down lijst: 

 

 

U kunt slechts een antwoord uit de drop-down lijst aanklikken: 
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Rubriek 3: Symptomen: ROSIER Scale 

 

 

 

De Rosier Scale is een wetenschappelijk gevalideerd, klinisch diagnostisch instrument voor 
urgentieartsen, eenvoudig te gebruiken met een goede diagnostische accuraatheid dat speciaal 
ontwikkeld werd voor vroege detectie van stroke en voor een effectieve triage in de 
spoedgevallendiensten. 

Let op: Alle symptomen die zich hebben voorgedaan dienen gescoord te worden, ook als deze 
al opgemerkt werden voor aankomst van de MUG of tijdens de interventie. 

Het doel is om op een prospectieve manier, snel en tijdig tot de vermoedelijke diagnose van TIA, CVA  
of ICB te komen teneinde enerzijds zonder vertraging het corresponderende zorgproces op te starten 
en anderzijds ook snel van start te kunnen gaan met de effectieve therapie voor de ‘stroke mimics’. 

De Rosier scale heeft een predictieve waarde:  

 ≥ 1 : duidt met grote waarschijnlijkheid op stroke 
 0 : kan wijzen op stroke, maar niet eenduidig 
 < 0 : stroke is weinig waarschijnlijk maar niet volledig uitgesloten 

Cave: SAB (subarachnoidale bloeding) 

 

“Is er sprake van bewustzijnsverlies of syncope?” 
 

Gelieve « Ja » of « Neen » aan te duiden indien de patiënt al dan niet een syncope of een 
bewustzijnsverlies had. De symptomen moeten waargenomen worden door de MUG-equipe of er dient 
anamnestisch bewijs te zijn dat deze symptomen zich manifesteerden. 

 
Bewustzijnsverlies Elke bewustzijnsdaling die meer dan enkele minuten aanhoudt. 
Syncope Elke tijdelijke en omkeerbare kortdurende bewustzijnsdaling die 

niet veroorzaakt is door een trauma. 
 
 
“Is er sprake van epileptische activiteit?” 
 
Gelieve « Ja » of « Neen » aan te duiden indien de patiënt al dan niet een epileptische aanval had of 
niet. De symptomen moeten waargenomen worden door de MUG-equipe of er dient anamnestisch 
bewijs te zijn dat deze symptomen zich manifesteerden. 

  
Epileptische activiteit: Elke vorm van convulsies, veralgemeend of partieel, van 

voorbijgaande aard of aanhoudend tot convulsieve status. 
 
 
“Is er een acuut begin van: ?” 
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Kies er uit een van de drie opties: 

 

 

Let op: Wanneer u kiest voor de oplossing 'ja' (links of rechts) dat dit zal leiden tot de toevoeging van 
een punt aan de totaalscore die onderaan de tabel te zien is. 

 

 

 

Het is belangrijk om bij de aanwezigheid van het symptoom steeds aan te geven aan welke kant van 
het lichaam het zich voordoet.  

 

Asymmetrische gezichtszwakte Asymmetrie in het gelaat, met o.a. afhangende 
mondhoek, verminderde mimiek, problemen met het 
sluiten van de oogleden, verdwijnen van 
voorhoofdsrimpels en plooi tussen neus en mondhoek. 

Asymmetrische armzwakte Verminderen (parese) tot volledig verdwijnen (paralyse) 
van grijpkracht, fijne en grove motoriek van het bovenste 
lidmaat. 

Asymmetrische beenzwakte Verminderen (parese) tot volledig verdwijnen (paralyse) 
motoriek van het onderste lidmaat. 

Sspraakstoornissen Alle vormen van afasie: moeilijkheden met het vinden van 
woorden en/of het uitspreken ervan. 

Gezichtsveldstoornissen Uitval van een of meerdere delen van het gezichtsveld 
met beperkt of verminderd zicht tot gevolg. 

 

 

De maximale score is 5, de 
minimale score is 0.  

De score weerspiegelt het aantal 
keer ‘Ja’ die u hebt geselecteerd (1 
punt per 'Ja'). Wanneer u kiest voor 
‘Neen’ wordt er geen punt 
toegevoegd. 
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Rubriek 4: Bijkomende symptomen 

 

 

 

“Is er blikdwang?” 

 

Indien u kiest voor “Neen”, kan u onmiddellijk overgaan naar de volgende vraag. Bij keuze “Ja” zal enige 
verduidelijking worden gevraagd.  

 

 

Gelieve te antwoorden met « Ja » of « Neen » in functie van het feit of er sprake is van blikdwang. Indien 
u “Ja” antwoordt moet u ook vermelden waar de afwijking zich heeft voorgedaan: « links », « rechts » 
of « midstand ».  

 

Blikdwang De blik van patiënt is gefixeerd. Zijn ogen blijven naar één 
richting kijken wat men ook doet. 

 

“Zijn er abnormale oogbewegingen?” 

 

Gelieve hier met « Ja » of « Neen » te antwoorden in functie van het feit of de patiënt al dan niet 
abnormale oogbewegingen vertoont.  

Abnormale oogbewegingen Horizontale, verticale of rotatoire nystagmus. 
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“Is er draaiduizeligheid?” 

 

 

Gelieve hier met « Ja » of « Neen » te antwoorden indien de patiënt al dan niet draaiduizeligheid 
vertoont. 

Draaiduizeligheid De patiënt ziet alles om zich heen draaien of heeft het gevoel zelf te draaien 
terwijl hij toch stil zit of ligt. 

 

“Is er hoofdpijn?” 

Gelieve hier met « Ja » of « Neen » te antwoorden indien de patiënt al dan niet hoofdpijn ervaart. 

Hoofdpijn Alle vormen van de pijn aan het hoofd. 

 

 

Indien ja, zullen er 2 bijkomende vragen worden gesteld (telkens één keuzemogelijkheid aan te klikken):  

  

 « Hoe begon de hoofdpijn? » 

  Duid hier één antwoordcategorie aan in functie van het moment dat de hoofdpijn begon:  

Plots  De hoofdpijn is plots begonnen.  
Over minuten tot uren  De hoofdpijnen zijn begonnen in een periode 

van minuten tot uren.  
Over uren tot dagen De hoofdpijnen zijn begonnen in een periode 

van minuten tot dagen. 
Andere De hoofdpijnen zijn begonnen in een andere 

periode.  
 

Opgelet: Dit is een belangrijke vraag die absoluut moet ingevuld worden indien u « Ja » 
geantwoord heeft op de vraag « Is er hoofdpijn? » 

 

  « Waar situeert de hoofdpijn zich? » 
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De hoofdpijn situeert zich (maak een keuze uit de lijst ): 

Over het hele hoofd De hoofdpijn kan zich voordoen over het gehele 
hoofd. 

Aan één kant van het 
hoofd 

Gelokaliseerd aan 1 kant (frontaal, occipitaal, 
temporaal, pariëtaal, focaal, …) al dan niet 
uitstralend. 
 

Andere De hoofdpijnen situeren zich op een andere plaats. 

 

 

 

« Zijn de symptomen inmiddels (voor of tijdens MUG-interventie) verdwenen? » 

 

Maak een keuze uit de volgende lijst:  

Volledig opgeklaard De symptomen zijn ondertussen volledig verdwenen. 
Gedeeltelijk  De symptomen zijn gedeeltelijk verdwenen. 
Niet  De symptomen zijn nog niet verdwenen. 

 

 

Rubriek 5: Vermoedelijke etiologie  

 

  

Deze rubriek betreft de vermoedelijke oorzaak van de stroke en vraagt u om aan te geven welke de 
oorsprong/etiologie/oorzaak van de beroerte is. Hiervoor hebt u 4 antwoordmogelijkheden: 

Ischemisch De vermoedelijke origine van de stroke is cerebrovasculair 
onder vorm van een embool of trombose. 

Hemorragisch 
  

De vermoedelijke origine van de stroke is een intracerebrale, 
subarachnoidale of extradurale bloeding. 

Vermoedelijk ‘Stroke mimic’   Pathologie met klinische symptomen die gelijkaardig zijn aan 
deze van stroke zoals kan bij epilepsie, confusie van 
verschillende origine, syncope, hypoglycemie, CO-intoxicatie, 
e.d. 
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Onduidelijk  
 

Slechts een antwoord is hier mogelijk. Zoals voorheen moet u op het bijhorend bolletje klikken.  

Echter als u voor de optie « Vermoedelijk 'Stroke mimic’ » zal er een kader oplichten in de vorm van 
een dropdown-lijst en zal u worden gevraagd om de relevante pathologie aan te duiden: 

 

 

In de dropdown-lijst vindt U volgende keuzemogelijkheden :  

Epilepsie/convulsies 
Met Migraine  
Hitteslag  
Hypoglycémie  
CO-intoxicatie 
Andere 

 

 

 

 

Rubriek 6 : Keuze ziekenhuis 

 

 

 

In dit rubriek wordt er gevraagd welke de reden(en) is/zijn van de keuze van het ziekenhuis in geval van 
een stroke (meerdere antwoorden kunnen aangeduid worden): 

Ischemic stroke therapy 
(trombolyse, endovascular 
therapy,…) 

Specifieke beeldvorming en/of therapie met als doel trombus 
of embool te laten verdwijnen, zoals trombolyse, 
endovasculaire therapie, … 



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 97 / 173 

Opname in ‘stroke unit’ Een architectonisch afgescheiden ziekenhuiseenheid 
“beroertezorg” waarbinnen de behandeling, de verzorging en 
de observatie van patiënten met een acute beroerte gebeurt in 
het kader van het basisprogramma of gespecialiseerde 
zorgprogramma acute beroertezorg (K.B. normen 
beroertezorg 19 april 2014). 

Neurochirurgie    
Initiële diagnostiek en therapie 
met later desgevallend 
secundair verwijzing 

 

Opname patiënt die niet in 
aanmerking komt voor 
specifieke ‘stroke therapy’ 

Het feit dat er voor de patiënt geen specifieke therapie wordt 
voorzien is gebaseerd op een beoordeling van de arts op basis 
van, bijvoorbeeld, een voorschrift om niet te reanimeren 
(DNR), reeds bestaande aandoeningen, situationels of 
milieufactoren…. 

Andere    

 

« Was het ziekenhuis over de komst van een ‘mogelijke stroke’ geïnformeerd? » 

 

Gelieve « Ja » of « Neen » te antwoorden op de vraag of het ziekenhuis geïnformeerd was over de 
komst van een patiënt met een mogelijke stroke. 

Ja Informatie doorgegeven door het MUG-team zelf, de 
ziekenwagen, de huisarts, al dan niet via de 112 centrale. 

Neen Het ziekenhuis was niet geïnformeerd . 

 

 

 

7.6 De spin-offs valideren  

 

Zodra de module werd ingevuld met de gegevens van uw interventie gelinkt aan één va, de 3 
pathologieën, moet u deze valideren. Om dit te doen moet u klikken op “ok” beneden op de pagina:  

 

Eenmaal u op “ok” hebt gedrukt, worden de gegevens ingevuld in de spin-offs bewaard en komt u terug 
op de moederfiche van de interventie. U kan dan doorgaan met het invullen van deze MUG-fiche of 
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bijkomende modules invullen. Bij de definitieve validatie van de MUG-fiche gebeurt er ook automatisch 
een validatie voor de modules van de spin-offs.  

Het is ook mogelijk om de gegevens van de modules nog eens na te kijken als u de MUG-fiche nog niet 
definitief gefinaliseerd hebt. Hiervoor hoeft u enkel opnieuw de klikken op de knop die toegang geeft tot 
de modules.  

 

U komt opnieuw op de fiche en u kunt de nodige aanpassingen uitvoeren.  

Let op: als u klikt op « Annuleren » in de module, krijgt u een boodschap waar men u vraagt om uw 
beslissing te bevestigen.  

 

 

Als u op 'ok' klikt, zal deze actie u terugbrengen naar de moederfiche en zal geen enkele aanpassing 
die u hebt gemaakt in de module worden opgeslagen. Als de module leeg was bij het begin zal de 
module geen enkele aanpassing uitvoeren. Indien u de module reeds had ingevuld en deze opnieuw 
hebt geopend om aanpassingen uit te voeren zal dit de module opnieuw in zijn originele staat 
terugbrengen van vóór de heropening.  

Als u op 'Annuleren' klikt keert u terug naar de module zonder dat er iets bewaard wordt. 

Let op: zoals hierboven vermeld, wordt de definitieve validatie van de spin-offs uitgevoerd op hetzelfde 
moment als de definitieve validatie van de rest van de fiche. 
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8. De PIT Fiche 

De fiche voor de PIT gebruiker verschilt licht met de fiche van de MUG. Enkele velden zijn toegevoegd 
of aangepast en de kleur van het scherm is anders. De MUGfiche heeft een groene achtergrondkleur 
terwijl de PITfiche een oranje achtergrondkleur heeft.  

De controles specifiek aan het PIT deel van de fiche kan u vinden in de bijlage van dit document.  

Opgelet: vanaf 1 januari 2021 moet de registratie van de PIT-interventies via AMBUREG gebeuren. 
Dit betekent dat het dan niet meer mogelijk zal zijn om uw PIT-interventies in MUGREG te registreren. 
 
Voor diegenen die op 1 januari nog niet klaar zouden zijn, is er een uitstel van 1 maand. Vanaf 1 
februari 2021 zal het niet meer mogelijk zijn om de PIT-interventies in de ‘oude’ PITREG te registreren 
maar enkel om de oude fiches te raadplegen en te downloaden (de interventies die in AMBUREG 
geregistreerd werden, moeten via AMBUREG geraadpleegd en gedownload worden). 

 

8.1 Aanpassing van de MUG fiche 
Bovenaan de fiche dient u het PIT fiche nummer in te geven in plaats van het MUG fiche nummer. Het 
zendingsnummer blijft hetzelfde en is hetzelfde als dat van de MUG fiches van dezelfde interventie. 

 
In de zone oproep, is de dropdown lijst MUG vervangen door een dropdown lijst PIT waar u de locatie 
van uw PIT tijdens de oproep kan selecteren. De overige velden zijn identiek aan de MUGfiche.  

  

 

Bij de medewerkers, vervangt de verpleger PIT de 
verpleger MUG. De lijst van verplegers PIT is gefilterd om 
enkel die verplegers te laten zien die werkzaam zijn bij uw 
PIT. 

 

8.2 Velden specifiek aan de PIT fiche 
Als u geauthenthificeerd bent als gebruiker PIT ziet u informatie zones in de PIT fiche die men niet kan 
terugvinden in een MUGfiche.  

- De eerste zone laat toe om de fiche PIT aan de fiche MUG te koppelen, voor zover er een 
MUG interventie was.  

- De twee andere zones, Primaire PIT en Secundaire PIT, kunnen simultaan beantwoord 
worden. Meestal zal enkel Primaire PIT beantwoord dienen te worden. Enkel als een oproep 
112 voortkomt vanuit een ziekenhuis kan een interventie een interhospitaaltransport zijn.  

- Verder is er een rubriek ‘staand order’, ‘Index kilometerteller’ en ‘facturatie adres’. 
- Tenslotte kan u onderaan de PIT fiche nog opmerkingen neerschrijven in een vrij tekstveld.  
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8.2.1 Link met de MUG fiche 

Een zone specifiek aan de PIT laat toe om de overeenkomende MUG fiche te identificeren en zo ook 
de patiënt die aan die MUG fiche gekoppeld is.  

 
De rubriek ‘Opgeroepen MUG’ laat u toe de betrokken MUG te identificeren. U kan ook een MUG 
selecteren uit de dropdown lijst. Deze lijst bevat alle MUG’s die voor uw PIT belangrijk geacht worden 
en geregistreerd zijn door uw administratie.  

Als de MUG niet in de lijst te vinden is, klik op de knop  voor de lijst met alle MUG’s waar u de 
betrokken MUG kan kiezen.  

8.2.2 Primaire PIT 

De zone primaire PIT bevat drie informatie velden die allemaal geselecteerd dienen te worden uit een 
lijst met mogelijke antwoorden.  

 

 

De dropdown lijst beschrijft de 
omstandigheden van de PIT zending. U 
kan hieruit de reden selecteren waarom 
de PIT uitgestuurd is. 

 

De evaluatie van de PIT missie laat toe 
om een evaluatie aan te geven van het 
nut van de PIT interventie.  

 

Het venster MUG door de PIT laat toe 
om aan te duiden of een MUG ter 
plaatse was of niet.  
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De laatste keuze in de lijst is « Andere ». Als u dit gekozen heeft, wordt het vrije tekst veld ernaast 
beschikbaar en kan u hier vrije tekst ingeven. Zolang U “5. andere” niet aanklikt blijft het vrije tekst veld 
grijs en kan men er aldus niets intypen. 

 

8.2.3 Secundaire PIT 

Als de zone Secundaire PIT toegankelijk is, zijn volgende twee condities voldaan:  

1) Oproep 112 opgeroepen vanuit een ziekenhuis 
2) De interventie is een interhospitaal transport.  

 

 

 
 

De zone secundaire PIT laat toe om aan te geven:  

- De oorzaak van het transport  
- De assistentie 
- De gevolgde parameters tijdens het transport 

 

- De bestemming van het transport  

In de laatste dropdown lijst zijn vier keuzes mogelijk. 

 

1) Van de ziekenhuisbasis van de PIT naar…..  

 

In dit geval neemt de grijze zone ernaast het ziekenhuis aangegeven in het veld « Transport naar » 
van de zone « Transport » over. 

2) ziekenhuis … naar …  

 
In dit geval neemt de grijze zone ernaast het ziekenhuis aangegeven in het veld « Ziekenhuis » van 
de interventie van de zone « Transport » over. 
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3)  Naar Psychiatrische Instelling neemt de inhoud van het veld « Transport Naar » van de zone 
‘Transport’ over. 

 

4) Andere geeft het grijze veld vrij zodat u zelf een bestemming kan invullen.  

 

8.2.4 Staand order 

Hier kan de gebruiker 3 uitgevoerde staand orders, verleend door een arts aan de verpleegkundige, 
opgeven. 

 

En “Ja” of “Nee” kiezen voor oproep verantwoordelijke arts. 

 

8.2.5 Index kilometerteller 

De gebruiker geeft “de vertrek km’s” in en “de terug km’s”. De rit kilometers worden automatisch 
ingevuld.. 

 

8.2.6 Facturatie adres 

De gebruiker kan hier het facturatie adres ingeven. 

De werking hiervan komt overeen met de overige adressen. 
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9. Opzoeken van een fiche 

Als u een fiche wenst te bekijken, uit te printen of aan te passen, komt u, nadat u de overeenkomstige 
actie in het actie menu gekozen heeft, op een scherm waar u een fiche moet zoeken.  

Als het aantal fiches groot wordt, kan het zijn dat de lijst niet meer op één scherm raakt. Om uw 
gewenste fiche het snelst te vinden, kan u gebruik maken van de filters voorzien op het scherm.  

 

 
U heeft beschikking over 4 criteria waarmee u de lijst kan verfijnen namelijk: 

1. Datum zijnde van/ tem 

2. Naam van de patiënt (Naam/ Voornaam) 

3. Zendingsnummer 

4. MUG Fiche nummer 

 

In de velden VAN en TOT en MET (TEM), kan u een datum ingeven.  

De fiches met datum na de datum in het veld VAN, en de fiches met 
datum voor de datum in het veld TOT en MET worden uit de lijst 
gefilterd.  

 

Voor meer gebruiksgemak kan u gebruik maken van de kalender. Dit kan u doen door op volgend icoon 

te klikken .  

U kan ook een naam van de patiënt ingeven, een zendingsnummer of een MUG fiche nummer 
gebruiken.  

Als uw keuze gemaakt is, klikt u op de knop  om de zoekopdracht uit te voeren.  
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De lijst wordt direct gefilterd.  

 

 
De zoekopdracht kan gebeuren op één of meerdere criteria. Als u meerdere criteria opgeeft moeten de 
fiches aan alle criteria voldoen anders worden ze uit de lijst gefilterd.  
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10. Aanpassen/schrappen van een fiche 

10.1 Velden wijzigen 
Zoals hierboven aangegeven, kan een fiche die definitief geregistreerd is niet meer aangepast worden. 
In deze sectie behandelen we enkel de fiches die tijdelijk bewaard werden.  

Wijziging van fiches, zoals het aanmaken, kan enkel gedaan worden door een gebruiker van een MUG 
dienst en dit enkel voor de fiches van zijn MUG.  

Het doel van het wijzigen van een fiche is om uiteindelijk de fiche te valideren en definitief te bewaren.  

Werkwijze: 

In het actiemenu, kies de optie  en klik op .  

U krijgt het volgende scherm te zien waar u de fiche kan zoeken die u wenst aan te passen. In het 
scherm staan alle fiches die tijdelijk bewaard zijn door uw MUG.  

 

 

 

Selecteer de fiche die u wenst te wijzigen en klik op . Vervolgens kunt U de nodige aanpassingen 
doen in deze fiche.  

U komt op het scherm om een fiche aan te maken maar enkele items zijn niet aanpasbaar zoals het 
MUGfichenummer, het zendingsnummer en de datum. 

Het werk dat hier gedaan dient te worden is identiek aan dat bij het aanmaken van een fiche. Het 
resultaat van de totale ingreep moet het valideren en het definitief bewaren van de fiche zijn.  

 

10.2 Tijdelijk opgeslagen fiches verwijderen. 
Het kan voorkomen dat een gebruiker een tijdelijk aangemaakte MUG-fiche wenst te verwijderen.  

Werkwijze: 

Om een tijdelijk opgeslagen fiche te kunnen schrappen, kiest u in het hoofdmenu de optie “Wijzigen 
fiche”. Vervolgens selecteert u de fiche die u wenst te schrappen en klikt U op OK. 
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Na het openen van de fiche dient men onderaan het scherm te klikken op de knop ‘Verwijderen Fiche’. 

 
Nadat u op deze knop hebt geklikt, wordt u gevraagd om dit te bevestigen. 

 

Nadat u op de knop  klikt, wordt de tijdelijk opgeslagen fiche uit het bestand verwijderd. 

Als u op de knop  klikt, gaat u terug naar de MUG of PIT fiche. 

 

Let op: Enkel tijdelijk opgeslagen fiches kan men verwijderen. Voor de definitief opgeslagen fiches is dit 
aldus niet mogelijk. 
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11. Printen / Bekijken van een fiche 

Om een fiche af te printen, kies de optie  in het actiemenu en klik op de 

knop .  

U krijgt een lijst te zien met de fiches die beschikbaar zijn om af te printen of te bekijken.  

 

 
De kolom « validatiedatum » stelt u in staat om vast te stellen of de fiche al dan niet definitief opgeslagen 
is. Indien dit het geval is, wordt de datum waarop de fiche definitief is gevalideerd, getoond. Indien er 
geen datum is, wordt de fiche slechts tijdelijk opgeslagen. 

Selecteer de fiche die u wenst te bekijken of uit te printen en klik op . 

U krijgt een scherm te zien met o.a. de fiche.  

Bovenaan het scherm kan u zien of de fiche tijdelijk geregistreerd dan wel of dat ze al definitief 
gevalideerd is.  

1) Een tijdelijke opgeslagen fiche ziet er als volgt uit: 

 
2) Een definitief opgeslagen fiche: 
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Alle ingevulde informatie van de fiche staat op dit scherm evenals de datum van aanmaak of 
aanpassing. Geen enkele aanpassing kan gemaakt worden aan de gegevens in dit scherm zelf.  

Merk op dat er een MZG link aangemaakt is die getoond wordt o.v.v. een nummer op de lijst die u ziet. 
Het is dit nummer dat u dient te gebruiken om de fiche te linken met de MZG gegevens. Bij problemen, 
gelieve u te wenden tot het generieke mailadres MZG : info.rhmzg@gezondheid.belgie.be, maar u kan 
ook inlichtingen inwinnen in de MZG-richtlijnen op de website van de FOD Volksgezondheid:  

http://www.health.belgium.be/eportal => Gezondheidszorg => Organisatie van de Gezodnheidszorg => 
Ziekenhuizen => Registratiesystemen => MZG => Richtlijnen 

Aandacht: vanaf MZG 2018/2 mag u voor patiënten die onder begeleiding van een MUG of PIT naar het ziekenhuis 
vervoerd werden, in het veld 7 van het bestand TRANSPOR van de MZG (A6_FILE_ID) enkel de MZG-link 
registreren. Voor meer informatie raden we u aan om de MZG-richtlijnen te raadplegen die u terug kunt vinden via 
de weg die hier boven vermeld staat. 

U vindt deze MZG-link ook terug in het downloadbestand van de MUGREG-applicatie. Van zodra het CSV-
document gedownload en geconverteerd is, vindt u d MZG-link in het veld ‘ID’ (kolom BB). 

Als u een papieren versie van 
de fiche wenst, klik op de 

knop .  

U krijgt een dialoogbox te zien 
waar u printer en opties kan 
kiezen specifiek voor elke 
machine.  

Om alle velden van de fiche 
te kunnen zien is het 
noodzakelijk om in 
landscape te printen. 

 

Klik op  als u alle opties ingesteld hebt. 
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12. Downloaden van de MUG fiches 

Als een fiche tijdelijk of definitief bewaard is, is ze automatisch beschikbaar om te downloaden. Drie 
groepen gebruikers kunnen de fiche integreren in hun gegevens: 

- De mensen die de rechten “Smureg-Download” van de VTE hebben gekregen. 
- De lokale administratie van de ziekenhuiscampus waar de patiënt opgenomen werd. 
- De FOD Volksgezondheid, die enkel een strikt anonieme versie van elke fiche krijgt. Alle 

gegevens die toelaten om de desbetreffende patiënt terug te vinden, werden uit de extractie 
verwijderd. (Zie «Technische beschrijving van het elektronische systeem voor de MUG 
registratie» voor meer details). 

 

Kies het menu item  van het actiemenu om de fiches te downloaden. 

 
U komt op het scherm met het downloadmenu. Hier kan u de periode  en het formaat van de download 
(CSV of XML) selecteren.  

Inmiddels kan u tot 300 fiches tegelijk downloaden. 
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Als u het formaat gekozen hebt, klikt u op de knop. 

Er verschijnt een dialoogbox met de vraag of u het bestand 
wil opslaan of openen.  

We raden aan het bestand eerst op uw harde schijf op te 
slaan.  

Als sinds uw vorige download geen enkele fiche 
gevalideerd werd, krijgt u de volgende boodschap 

 

 
 

 

 

Als u het CSV-bestand gedownload hebt en het bestand wil openen, zal u merken dat het moeilijk te 
ontcijferen is. Om het bestand duidelijk en begrijpbaarleesbaar te krijgen, beschikt Excel ove reen 
efficient conversietool.  

Als u het bestand effectief opent,  ziet u dat het niet makkelijk is om hier informatie terug te vinden.  

Begin met het bestand in excel-formaat een andere naam te geven.  
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Alle gegevens zijn gegroepeerd in de cel A1. 
Om de inhoud van deze cel naar een beter 
leesbare tabel te converteren,  

o Selecteer de eerste kolom door 

op de hoofding  te 
klikken. U merkt dat het 
formuleveld de gehele inhoud 
van uw bestand bevat, zie 
volgende figuur.  

 

o Klik op het menu DATA (Gegevens) 

o Kies in het DATA menu de optie ‘Text to Columns’ (Tekst naar kolommen) 

Erverschijt dan een dialoogbox die u toelaat om de 
inhoud van de cel  te converteren. 

o Kies de optie  
(Gescheiden) 

o Klik op de knop  
(Volgende) 

U krijgt dan het tweede conversiescherm te zien. 

o Deselecteer het vakje .  

o Selecteer het vakje  

o Geef na dit vakje het 
scheidingssymbool « | » in door 
op ALT GR en 1 te drukken:  
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o Klik op  (Volgende) 

Het volgende is niet verplicht. U kan het type 
gegevens voor elk van de kolommen kiezen of 
ervoor kiezen om die kolom te verwijderen (

)  

o Klik op de knop  om 
terug naar uw tabel te gaan.  

Bij sommige kolommen is de kolom onvoldoende breed om de waarde te tonen. 

Om dit op te lossen klik je op het vakje boven het cijfer 1 en links van de letter A. U zult merken dat 
het ganse rekenblad geselecteerd is. 

Vervolgens selecteer je “Opmaak”, “Kolom” en vervolgens “Aanpassen aan selectie”. Hierdoor 
worden de meeste waarden zichtbaar. Is dit voor sommige kolommen nog niet het geval, dan ga je 
deze uitrekken door met de muis tussen twee kolommen te staan en deze te verschuiven totdat u 
de juiste breedte hebt. 

 

 

Ongeacht het gekozen formaat voor de fiche zult u een overzicht krijgen van alle fiches die tot het 
gevraagde tijdsinterval behoren. De lijst bevat zowel de tijdelijk opgeslagen als de definitief opgeslagen 
fiches. U kan echter zelf sorteren zodat U enkel de tijdelijk of de definitieve fiches bewaart. 

Als de kolommen ‘call_validated’, ‘intervention_validated’ en ‘patient_validated’ ingevuld zijn, dan is de 
fiche definitief opgeslagen. Zo niet gaat het om een tijdelijk opgeslagen fiche.  

De omschrijving van de velden van de gedownloade fiches vindt u terug op het website van de FOD 
Volksgezondheid in de deel ‘Richtlijnen’ van de MUGREG pagina: 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Registrationsystems/MES(Medica
lEmergencyServices)/Guidelines/index.htm  
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13. Raadpleging van de rapporten  

 

Zoals eerder beschreven worden alle anonieme gecodeerde en gevalideerde gegevens dagelijks 
overgebracht naar de FOD Volksgezondheid. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld aan de Mug 
functies via een toepassing met de naam RIP, en dit om op basis van de geregistreerde parameters 
rapporten te kunnen genereren. Statische rapporten zijn ook beschikbaar in deze omgeving (jaarlijks 
nationale rapporten, individuele trimestriële rapporten en individuele jaarlijks rapporten). 

 

13.1 Toegang tot MUG rapporten  

13.1.1 Beheer van gebruikersrechten 

De rapporten worden gegenereerd in de infrastructuur van de FOD Volksgezondheid en niet in de 
infrastructuur 24/24 beschikbaar voor de ziekenhuizen, de  database met toegangsrechten is volledig 
onafhankelijk van deze die voor het coderen van de gegevens gebruikt wordt. Dit betekent dus dat men 
alle gebruikers van de rapporten moet aanmaken met inbegrip van deze die rechten hebben om te 
coderen.  

In tegenstelling tot het systeem voor het coderen van de fiches waar het beheer wordt gedaan per site 
MUG, worden de toegangen tot de rapporten gedaan per MUG- functie. Dit geeft de mogelijkheid om 
rapporten te genereren van alle sites van de MUG-functies 

Om toegang te krijgen tot het item “rapporten” moet de lokaal beheerder van Portahealth  u eerst de 
nodige rechten verlenen. 

De lokale beheerder Portahealth zal hiertoe eerst verbinding moeten maken met de portaheath-
applicatie en zich daar als MUG dienen aan te bieden. Vervolgens zal hij de gebruiker moeten 
aanmaken en hem het recht “MUGreg” te geven. Tenslotte dient de rol “SMUReg_REPORT_VIEWER 
te worden toegekend. 

 

13.1.2  Toegang tot de rapporten 

 

Om de rapporten te raadplegen dient U onderstaande stappen uit te voeren: 

 

1. U dient het volgende adres in te voeren: http://www.health.belgium.be/nl/publicaties-mug  (U 
kunt er ook geraken via www.health.belgium.be → Gezondheid (Federale bevoegdheden in 
de Gezondheidszorg) → Organisatie van de gezondheidszorg → Registratiesystemen → 
Mobiele Urgentie Groep (MUG) → Publicatie → Rapporten per MUG-functie). U komt op de 
website van de FOD Volksgezondheid en u dient op de link te klikken om op de indentificatie 
procedure te komen:  
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2. Vervolgens dient u de identificatie procedure te doorlopen door middel van u burgertoken of uw 
electronische identiteitskaart:  

 

 

3. Selecteer uw rapport nl. U kunt dan de dynamische rapporten en de statische rapporten 
raadplegen. Er zijn meerdere vormen voor deze: trimesteriële en jaarlijks (gebonden aan uw 
organisatie) en jaarlijks (nationaal).  
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13.2 Dynamische Rapporten. 

 

De beschikbare rapporten geven u een overzicht van de inzet van uw MUG. U kan dit in verschillende 
vormen bekijken: 

- In de vorm van een ‘activiteitenkaart’ kunt u de geografische verdeling zien van het aantal 
gepresteerde interventies. 

- In de vorm van een ‘activiteitenkaart’ kunt u een kruistabel genereren met een analyse 
variabele naar keuze.  

- In de vorm van een ‘performantie kaart’ kunt u een geografische verdeling zien op basis 
van de interventietijden.  

  

Klik op de link die met het rapport van uw voorkeur 
overeenkomt. U komt op het scherm van het 
desbetreffende rapport. 

De link (fr) laat toe om het rapport in het Frans te 
genereren.   

 

Dit scherm lanceert een bijkomend scherm voor uw navigator.  

Aldus hebt u de mogelijkheid om de gegevens te filteren en de variablen te selecteren die u wenst te 
gebruiken voor de aanmaak van uw rapport. Het is mogelijk dat geleidelijk aan (bijvoorbeeld in nieuwe 
versies van de toepassing) meer parameters dan hier beschreven, toegevoegd worden. Dit verandert 
niets aan de principes van het gebruik. 
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Van zodra de raadpleging van het rapport is afgerond, sluit u het venster om opnieuw te komen bij het 
parameter-scherm. U kunt opnieuw andere variabelen ingeven om een nieuw rapport te maken. 
Ingeval u een ander type rapport wenst te maken, sluit u het parameter-scherm en klik terug op de link 
‘Rapport’. 

De volgende subsecties beschrijven op gedetailleerde wijze de eigenschappen van de verschillende 
type rapporten die beschikbaar zijn. 

 

 

13.2.1 Dynamische Rapporten : activiteitenkaart 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste criteria 
dienen om het 
analysedomein van de 
data te beperken door 
filters toe te passen. 
Nota: er wordt ook 
automatisch gefilterd 
zodat alleen uw MUG 
gegevens (en geen 
andere) meegenomen 
worden in de analyse.  

 

U kunt een periode met 
een begin- en 
einddatum aangeven. 

 

 

U kunt een selectie maken uit een keuzelijst die wordt aangeboden in het veld van ‘Oproeper’, Plaats 
van Interventie, leeftijdscategorie en geslacht van de patiënt. 

U kunt pathologiëen aankruisen.  

De ICD9 code kunt u met de gewenste precisie aanduiden (bvb. 1 filtert alleen de ICD9 codes die 
beginnen met een 1)  

Een ‘asterix’ (*) geeft aan dat een veld verplicht dient ingevuld. En aldus de variabele aan te geven die 
men wenst te meten. Bijvoorbeeld het aantal interventies zonder de geannuleerde missies en 
secondaire transporten. 

Van zodra de verplichte criteria en eventuele ‘filter’ criteria zijn aangeduid, klik eenvoudigweg op de 
knop ‘genereren’ om het gewenste resultaat te bekomen. 

Het resultaat van uw zoekopdracht wordt eveneens weergegeven in een bijkomend scherm van uw 
navigator. Let op: het aanmaken van een kaart kan verschillende minuten in beslag nemen  
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De kleuren worden automatisch meegegeven op basis van de verdeling van de data (in percentielen). 
De eerste kaart die verschijnt, is een kaart van België met al haar gemeenten die gekend zijn van voor 
de fusies 

 

Wanneer de gebruiker met de muis over de gekleurde kaartgegevens glijdt, verschijnt een 
informatieschermpje met de naam van de gemeente en de waarde van de gemeente parameter 
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Daarna klikken betekent inzoemen op de desbetreffende provincie, arrondissement of gefusioneerde 
gemeente.  
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13.2.2 Dynamische rapporten : activiteitentabel 

  

De eerste criteria worden 
gebruikt om het bereik van 

uw analyse van de 
gegevens te beperken 

door te filteren ( weet wel 
dat de gegevens 

automatisch worden 
gefilterd, zodat enkele te 
gegevens van uw MUG 

zullen weergegeven 
worden)  

U kunt een periode kiezen 
door een begindatum en 

een einddatum in te 
geven.   

 

U kunt een waarde kiezen 
uit een lijst voor het veld 
“oproeper”, 
“interventieplaats” en 
“MUG. 

U kunt verschillende 
pathologiën aanduiden. 

Voor de ICD9-code kunt u 
deze melden met de juiste precisie ( vb. 1 zal alle ICD 9-codes filteren die beginnen met 1) 

De sterretjes betekenen dat de tekst verplicht is. In het geval van een tabel, is het noodzakelijk om aan 
te geven wat in de rij ( bvb. Hoofddiagnose code ICD9 )en wat in de kolom ( bvb. Geslacht van de patiënt 
) moet komen alsook om welke meting het gaat ( bvb. Het aantal interventies zonder de geanuleerde 
missies en secundair transport). . 

 

Bijvoorbeeld, een samenvattende tabel  

 -De verdeling van de pathologieën, gebaseerd op de ICD9 code, verdeeld volgens geslacht.  

 
Als alle noodzakelijke criteria opgegeven zijn (en eventueel ook de andere criteria), klik op de knop 

 om het resultaat te bekomen.  

Het resultaat wordt in een nieuw venster van uw browser gepresenteerd 
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13.2.3 Dynamische rapporten : Performantiekaart  
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De eerste criteria worden gebruikt om het bereik van uw analyse van de gegevens te beperken door 
te filteren ( weet wel dat de gegevens automatisch worden gefilterd, zodat enkele te gegevens van uw 
MUG zullen weergegeven worden)  

U kunt een periode kiezen door een begindatum en een einddatum in te geven.   

U kunt een waarde kiezen uit een lijst voor het veld “oproeper”, “interventieplaats” een categorie 
leeftijd en het geslacht van de patiënt. 

U kunt verschillende pathologiën aanduiden. 

 

 

Voor de ICD9-code kunt u deze melden met de juiste precisie ( vb. 1 zal alle ICD 9-codes filteren die 
beginnen met 1) 

De sterretjes betekenen dat de tekst verplicht is. In het geval van deze kaart, is het noodzakelijk om 
aan te geven welke variabele met wil meten ( bvb. De termijn tussen het uur van oproep naar 112 en 
de aankomst op de site). 

Als alle noodzakelijke criteria opgegeven zijn (en eventueel ook de andere criteria), klik op de knop 
 om het resultaat te bekomen.  

 

Het resultaat wordt in een nieuw venster van uw browser gepresenteerd. Het genereren van de kaart 
kan enkele minuten duren.  
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De kaart wordt tevens voorzien van een tabel die een overzicht biedt van de verschillende percentielen 
met de geselecteerde interventietijd. Deze tabel geeft een overzicht van de verdeling van de 
interventietijden. Er kan genavigeerd worden op de kaart en er kan ingezoomd worden net zoals bij de 
activiteitenkaart. 

 

13.3 Statische Rapporten. 
 

Naast de dynamische rapporten kan de gebruiker tevens kiezen voor de statische rapporten. Deze 
rapporten laten de gebruiker toe om op een snelle manier een aantal vooraf gecreëerde rapporten te 
raadplegen. Deze rapporten worden aangeboden per kwartaal en jaarlijks. Deze worden door de FOD 
Volksgezondheid gegenereerd en bevatten de volgende drie types: 

- Jaarlijks nationale rapporten 

- Individuele trimesteriële rapporten 

- Individuele jaarlijks rapporten 

De eerste rapporten betreffen de totaliteit van de MUG van België terwijl de andere rapporten de 
aandacht op de MUG-functies zelf richten. In deze individulele rapporten komen de sites afzonderlijk 
aan bod. 

Op de eerste pagina krijgt men een overzicht van alle beschikbare statische rapporten. De gebruiker 
kan rechtsreeks naar een rapport gaan door erop te klikken. 

 

Naast  het aanwezig op de RIP, zijn de nationale jaarrapporten ook terug te vinden op de website van 
de Fod Volksgezondheid. U kunt deze terugvinden op www.health.belgium.be  Gezondheid  
Organisatie van de gezondheidszorg  Ziekenhuizen  Registratiesystemen  Mobiele Urgentie 
Groep (MUG)  Publicaties  Rapporten op nationale niveau. 
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14. Gebruikersbeheer 

De administratie van het gebruikersbeheer laat enerzijds toe om na te kijken of de informatie omtrent 
alle gebruikers juist is en anderzijds om acties ter correctie uit te voeren als de gegevens niet juist zijn.  

Om naar het 
gebruikersbeheer 
te gaan kiest u 
actiepunt 
"administratie"in 
het menu en klikt 

u op .  

 

De rubriek Administratie valt uiteen in drie deelrubrieken zijnde: 

1. Gebruikersbeheer 

2. Ziekenhuisidentificatie 

3. Ploegbeheer 

 

14.1 Gebruikersbeheer (Intervenanten) 
De intervenanten kunnen rechtstreeks worden ingeven in de MUG-applicatie. Het is noodzakelijk om de 
artsen en de verpleegkundigen van de eenheid in te geven als intervenant van de MUG-applicatie 
zodoende zullen ze verschijnen in de lijst van de artsen en verpleegkundigen in de fiche. 

Dit is niet van toepassing om de gebruikers en de personen die coderen in de MUG-applicatie.  

De intervenanten kunnen rechtstreeks worden ingegeven in de rubriek « Administratie » in de MUG-
applicatie. Om toegang te krijgen klikt U op “Gebruikersbeheer” en klikt U vervolgens op “Ok”. U dient 
evenwel te beschikken over de « Smureg-Admin » rechten, die worden verleend door uw VTE via de 
applicatie Remaph (meer info in hoofdstuk 15 van deze gebruikershandleiding). 
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14.1.1 Intervenant toevoegen 

Om een intervenant toe te voegen klikt U op « toevoegen ». 

 

 

Onderstaand scherm geeft u de mogelijkheid om een intervenant op te zoeken aan de hand van het 
rijksregisternummer. Geef het rijksregisternummer van de desbetreffende intervenant door en klik 
vervolgens op “zoeken”.  
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Indien het rijksregisternummer correct is, verschijnt de arts of de verpleegkundige nl. de details van de 
desbetreffende persoon worden weergegeven. Om een intervenant toe te voegen klikt U op ‘toevoegen”. 
U kunt op elk ogenblik uw operatie staken door op “annuleren” te klikken. 

 

 

 

14.1.2 Consulteren van een intervenant 

Om een intervenant te raadplegen, klikt u de desbetreffende intervenant aan in de lijst “Beheer 
gebruikers” en klikt U vervolgens op “Toon Details”. 
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14.1.3 Intervenant verwijderen 

Om een intervenant te verwijderen selecteert U de intervant in de lijst en klikt U vervolgens op 
« verwijderen ».  

 

 

14.2 Ziekenhuisidentificatie.(Zie hoofdstuk Administratie van de site). 

 

14.3 Ploegbeheer 

 

In dit tabblad kan u de teams betreffende uw MUG consulteren:  

 

Administratie 

Menu 

 Gebruikersbeheer 

 Ziekenhuisidentificatie 

 Ploegbeheer 
 

 

Bij ploegbeheer kan U de teams consulteren die verbonden zijn aan U MUG-functie.  
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De teams die worden vermeld in de lijst zal u automatisch terugvinden op het beginscherm van het 
zendingsnummer in de scroll-lijst van het « identificatie team ». 

 

 
 

In deze lijst kunt u de identificatie van het team van uw keuze kiezen. Vervolgens zal deze  
identificatiecode  automatisch in de fiche terug te vinden zijn :   
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Het is ook mogelijk een label aan deze identificatiecode te geven zodat u gemakkelijker al uw teams 
kunt beheren. Daarvoor dient u in het ploegbeheer te gaan en een indentificatiecode te selecteren: 

 
Vervolgens dient u het label dat u wenst toe te voegen in het veld “Label” en op “OK” te drukken. 

 
In de toekomst kunt u deze labels naast de identificatiecode van het team terugvinden, zowel in de lijst 
van het ploegbeheer als in de keuzelijst van het scherm voor de introductie van het zendingsnummer:  
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15. Aanmaken van gebruikers  

 

Voor meer informatie over de creatie van de gebruikers, dient u een beroep te doen op het 
gebruikershandboek van de applicatie Remaph die beschikbaar is op de website van het eHealth 
platform. 

U kunt het handboek terugvinden in het gedeelte dat gewijd is aan het beheer van de gebruikers. U hebt 
tevens toegang via www.ehealth.fgov.be  Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg  Hoe krijgt U 
toegang tot het portaal eGezondheid  Gebruikers- en toegangsbeheer  Raadpleeg de 
gebruikershandleiding (vanaf pagina 29). 

 

In deze Remaph-handleiding kan u nagaan hoe de VTE (verantwoordelijke toegang entiteit) een nieuwe 
gebruiker kan aanmaken voor de applicatie MUGREG. Voor deze gebruikers kan men specifieke 
rechten toekennen, en er bestaan 4 types die afhangen van de verschillende toepassingen van de 
applicatie. 

 

 Mugreg-Admin : de gebruiker met dit recht kan het volgende beheren voor zijn organisatie : 
 
○ De Intervenanten 
○ De favoriete ziekenhuizen 
○ Het ploegenbeheer 
○ De favoriete MUG-functies ( enkel de organisaties type PIT) 

 

 Mugreg-Download : De gebruiker die dit recht bezit kan fiches downloaden met betrekking tot zijn  
MUG-functie 

 Mugreg-Read : De gebruiker die dit recht bezit kan de fiches raadplegen met betrekking tot zijn 
MUG-functie. 

 Mugreg-Write: De gebruiker die dit recht bezit kan kan fiches aanmaken en wijzigen met betrekking 
tot zijn MUG-functie. 
 
Deze verantwoordelijkheid is niet toegankelijk voor gebruikers van ziekenhuizen.  

 

U bent vrij te kiezen over het aantal rechten die u wenst toe te kennen. Het staat jullie vrij om slechts 1 
recht toe te kennen aan de gebruiker of 2,3 of zelf alle 4. 

 

Wat betreft de toegang tot de MUG rapporten, dit gebeurt niet via MUGREG maar via Portahealth. Het 
is dus niet de VTE dat hier de toegangsrechten geeft maar de lokale beheerder Portahealth. Deze 
laatste moet de rechten “MUGREG” en de rol “MUGREG-REPORT_VIEWER” toekennen zodat u deze 
kunt consulteren. 

 → Voor meer informatie over dit onderwerp zie de hoofdstuk 13 in deze handleiding. 
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16. Administratie van de sites 

De administratie van de sites laat u toe om die ziekenhuizen te selecteren die vaak gebruikt worden 
door uw MUG. Het gaat om een zeer makkelijke procedure waarmee het invoeren van een fiche veel 
gebruiksvriendelijker wordt. 

Om de ziekenhuizen te beheren, kies het punt  van het actie menu en klik op .  

 

In het menu 

administratie kies het 

punt 

En klik op  om de 
lijst met alle Belgische 
ziekenhuizen te 
verkrijgen.  

 
Om een site waar u regelmatig mee werkt aan de lijst van ziekenhuizen toe te voegen, is het 
voldoende om het vakje ernaast aan te vinken.  

Om makkelijker de ziekenhuizen te vinden die u interesseren, kan u de volgorde aanpassen door op 
de hoofdingen van elke kolom te klikken.  
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Als u alle veel gebruikte ziekenhuizen toegevoegd hebt, klik op de knop .  

Als u denkt een foute manipulatie gedaan te hebben kan u het venster sluiten zonder dat de 
aanpassingen bewaard blijven door op de knop  te klikken.  

Het effect zal direct waarneembaar zijn voor de gebruikers van uw MUG dienst : de lijst van 
ziekenhuizen in de MUG-fiche zal aangepast zijn en de gebruikers kunnen nu rechtstreeks via een 
kortere weg, de door u geselecteerde ziekenhuizen uitkiezen. 

De lijst van geselecteerde ziekenhuizen:  

 
 

De direct aangepaste dropdown lijst (postcode, campus, ziekenhuis):  
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17. Communicatie met de FOD Volksgezondheid 

 

17.1 MUG-contactpersonen 

  
Gelet op de aanzienlijke turn-over bij het personeel van de MUG-functies, heeft de FOD 
Volksgezondheid besloten om de communicatie met betrekking tot de toepassing MUGREG/PITREG 
via de zogenaamde MUG-contactpersonen te laten verlopen. Deze personen fungeren als SPOC 
(Single Point of Contact) voor hun MUG-functie en dienen ervoor te zorgen dat het registrerend 
personeel van de desbetreffende MUG-functie de nodige informatie verkrijgt. 

De informatie dewelke deze personen via de FOD ontvangen betreft in eerste instantie praktische 
informatie m.b.t. de MUG-applicatie bijvoorbeeld tijdelijke onderbrekingen, updates, … Echter zullen zij 
ook een kopie van rondzendbrieven, bijvoorbeeld gericht aan de algemeen directeur, de medische 
directeur of de MUG-verantwoordelijke ontvangen. 

De contactpersonen worden aangewezen per MUG-functieen per site in geval van een MUG-associatie. 
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 contactpersonen doorgeven. 

Het desbetreffende formulier kunt u terugvinden op de website van de FOS Volksgezondheid via: 

www.health.belgium.be  Gezondheid (Federale bevoegdheden in de Gezondheidszorg)  
Organisatie van de gezondheidszorg  Ziekenhuizen  Registratiesystemen  Mobiele Urgentie 
Groep (MUG)  Communicatie  Contactpersoon MUG-applicatie (pdf). 

Indien U één of meerdere contactpersonen wil wijzigen, stuurt u het formulier opnieuw volledig ingevuld 
en ondertekend door alle vermelde personen terug naar onze generieke mailbox: 
info.smurgmug@gezondheid.belgie.be.  

Bovenstaande rubriek is eveneens van toepassing voor de PIT en de zogenaamde PIT-
contactpersonen. 

 

17.2 De website van de FOD Volksgezondheid  
 

De MUG-applicatie bezit een eigen pagina op de website van de FOD Volksgezondheid, deze is terug 
te vinden via : www.health.belgium.be Gezondheid (Federale bevoegdheden in de Gezondheidszorg) 
 Organisatie van de gezondheidszorg  Registratiesysteem  Mobiele Urgentie Groep (MUG) of via 
volgende link : 

http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesysteem/mobiele-urgentie-groep 

 

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

 

 ○    Rondzendbrieven  

 

De rondzendbrieven zijn de belangrijkste communicatie, verstuurd naar de algemeen directeur, de 
medische directeur en de MUG-verantwoordelijke (kopie naar MUG-contactpersonen) van het 
ziekenhuis/MUG-functie.  
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De rondzendbrieven kan men terugvinden in het deel “communicatie” van de MUG-registratie op de 
website: 

 

 

 

 ○    Presentaties studiedagen omtrent  de MUG  

 

Presentaties van studiedagen m.b.t. de MUG-applicatie worden op de website ter beschikking gesteld 
in het deel “publicaties” van de MUG-pagina:   
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o Meer over dit thema? 

 

Bijkomende informatie omtrent de MUG kunt U vinden via onderstaande linken op de MUG-
hoofdpagina: 

 

 

 

 

 

 

 

Onder “Publicaties”, kan u de 
verschillende jaarlijkse nationale 
rapporten terugvinden. 

Deze pagina wordt aangepast op 
het moment er een nieuw jaarlijks 
nationaal rapport beschikbaar is. 

Het volstaat om te klikken op het 
gewenste rapport om deze te 
openen. 



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 136 / 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 De Helpdesk MUGREG  
 

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

 

- De generieke MUG- mailbox : info.smurmug@gezondheid.belgie.be  

- Of telefonisch : 02/524.86.65 (Mevr. Wendy Baten – MUG-medewerker ). 

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

 

Om de gebruikers beter te kunnen informeren (in het bijzonder voor toegangsproblemen tot een bepaald 
applicatie), heeft het eHealth-platform een informatiesite gecreëerd. U kunt deze via de volgende link 
terugvinden: https://www.status.ehealth.fgov.be/ 

 

Onder “Publicaties”, kan u de link 
naar de individuele rapporten 
terugvinden. 

Meer info? Zie hoofdstad 13 
“Raadpleging van de rapporten” 

Onder “Richtlijnen”, kan u 
informatie terugvinden over de 
registratie zelf, de 
gebruikershandleiding en ook 
de beschrijving van de 
downloadfiche. 
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In geval van toegangsprobleem tot MUGREG/PITREG raden we u aan om eerst deze pagina te 
raadplegen. Daar kunt u nagaan of het probleem algemeen is of niet en kunt u ook preciezere informatie 
terugvinden. Als het probleem niet algemeen is, aarzel dan niet ons te contacteren via ons generieke 
mailbox: info.smurmug@gezondheid.belgie.be.  
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18. Bijlage 1: Handigheid van Web toepassing 

De interactiviteit van een geïnformatiseerd systeem kan veel voordelen hebben ten opzichte van een 
fiche op papier. Het is immers mogelijk om enkel die informatie van de fiche te tonen die interessant 
voor de gebruiker is.  

Deze mogelijkheid impliceert dat er meerdere mogelijkheden zijn om informatie aan de elektronische 
fiche toe te voegen. Alle zaken die toelaten om informatie te tonen of in te geven worden gebruikt om 
controles uit te voeren. Om snel gemakkelijk met het systeem te kunnen werk is het noodzakelijk om 
enkele toepassingsgebieden te weten.  

 

18.1 Knop 

 
 
 

 
 

Enzovoort… 

Algemeen laat een knop toe om een reeks acties te starten die niet noodzakelijk 
zichtbaar zijn op het scherm (Registreren, nakijken,…). Door de tekst op de knop 
mag er geen twijfel bestaan over de actie die de knop uitvoert als er op geklikt 
wordt.  

Het is belangrijk om te weten dat de actie knoppen met een zekere voorzichtigheid 
gehanteerd moeten worden. Het is immers vaak zo dat de acties niet of moeilijk 
omkeerbaar zijn (Verwijderen, aanpassen, …). 

 

18.2 Vrije tekst 

 

Een vrije tekst laat u toe laat u toe om tekst te typen 
zonder beperking op de structuur of op de inhoud.  

De tekst dat u ingeeft in de zone vrije tekst kan groter zijn dan de plaats die gereserveerd is op het 
scherm. Als dit zo is komt langs de rechterkant een scroll balk waarmee u door uw tekst kan navigeren. 

 

18.3 Veld 

 
Deze velden bevatten informatie zoals een naam, een adres, een 
datum, … 

In het algemeen moet de informatie ingegeven worden door de gebruiker. Het is evenwel frequent 
voorkomend dat het invullen van velden geïntercepteerd wordt door het systeem. Deze velden zijn 
daarom niet toegankelijk om direct te beantwoorden maar kunnen ingevuld worden via een ander 
scherm (bijvoorbeeld een adres) of door een berekening van andere waarden die ofwel ingevuld zijn 
ofwel van een gegevensbank komen. Dit kan de kwaliteit van de gegevens in het systeem verbeteren 
of snel bijkomende informatie verschaffen dat van andere informatie afgeleid is.  

In deze context zullen een aantal velden automatisch berekend worden en dus niet manueel ingegeven 
worden. Om ervoor te zorgen dat deze velden herkenbaar zijn, krijgen ze een gele kleur.  

Ook zal er voor sommige velden, als u er iets in ingeeft, een lijst verschijnen waar u het juiste kan 
selecteren. Deze functionaliteit wordt « Autocomplete » genoemd. In het algemeen reageert dit als er 3 
karakters ingevuld worden.  
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18.4 Optie knop 

 

De optie knoppen stellen in het algemeen de mogelijkheden van een menu voor. In het actie menu 
bijvoorbeeld staat er voor elke actie een optie knop.  

U kan slecht één optie selecteren in de lijst van opties. Daarom zal een optie gedeselecteert worden 
als je een andere optie selecteert.  

18.5 Aanvink vakje 

 

Vaak wordt deze functionaliteit verward met de optie knop. Het verschil tussen de twee is dat bij 
de optie knoppen er maar één geselecteerd kan worden. Bij de aanvink vakjes kunnen er 
meerdere aangevinkt worden..  

Deze vakjes kunnen ook aanleiding geven voor een actie uit te voeren. Hier zal de actie dan 
uitgevoerd kunnen worden voor een groep.  

18.6 Keuze lijst  

 

Op een papieren fiche komt het vaak voor dat er meerdere opties zijn en je er 
maar één van mag nemen. Op het scherm van de toepassing wordt dit meestal 
opgelost door een keuze lijst. Hier kan de gebruiker slechts één van de 
mogelijkheden nemen.  

 

Er zijn evenwel problemen met het gebruik van keuze lijsten. Deze beperkingen hebben voornamelijk 
te maken met de beperkingen van de browser. Bijvoorbeeld als een keuze is gemaakt is het sterk 
afgeraden om de « backspace » toets te gebruiken. Sommige browsers (zoals Internet Explorer 6), 
interpreteren deze actie als een wens van de gebruiker om het huidige venster te sluiten.   

 

18.7 Toegang tot de controles 

 

 

 

 

In sommige gevallen laten controles niet toe dat 
de gebruiker aanpassingen maakt. Als bepaalde 
criteria voldaan zijn mag de gebruiker wel 
aanpassingen doen. Om de beste kwaliteit van 
de gegevens te verzekeren kunnen velden, optie 
knoppen, … op niet wijzigbaar gezet worden tot 
de criteria van de controles toelaten om wel 
aanpassingen te doen.  

Een keuzelijst, optie knop,… zal reageren als ze 
actief is, als deze niet actief is zal er niets 
gebeuren. 

Ook is het vaak voorkomend dat de keuzelijst, aanvink vakje, … grijs gemaakt zijn en je er niet kan op 
klikken als dat niet mag.  
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18.8 Provinciecodes van de 112-centra 

 

   Identificator 112-Centrum 

   Arr. Brussel Hoofdstad   20 Brussel 

   Provincie Antwerpen   10 Antwerpen 

   Provincie Vlaams-Brabant   21 Leuven 

   Provincie Limburg   70 Hasselt 

   Provincie Oost-Vlaanderen   40 Gent 

   Provincie West-Vlaanderen   30 Brugge 

   Provincie Waals-Brabant   22 Wavre 

   Provincie Henegouwen   50 Mons 

   Provincie Luik   60 Liège 

   Provincie Luxemburg   80 Arlon 

   Provincie Namen   90 Namur 

 

Zodra de migratie naar het Astrid-platform doorgevoerd is, zullen de codes van de provincies wijzigen. 
Het gaat niet meer om twee cijfers, maar om twee letters. 

Op dit moment is het mogelijk om beide systemen te gebruiken. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken 
zoals hier boven en hier onder beschreven is. De eerste letter zal altijd identiek zijn en zal 
overeenstemmen met de discipline: « M », wat « medisch » betekent. De tweede letter zal afhangen 
van de provincie en zal zo worden ingedeeld: 

 

   Identificator 112-Centrum 

   Arr. Brussel Hoofdstad   B Brussel 

   Provincie Antwerpen   A Antwerpen 

   Provincie Vlaams-Brabant   V Leuven 

   Provincie Limburg   L Hasselt 

   Provincie Oost-Vlaanderen   O Gent 

   Provincie West-Vlaanderen   W Brugge 

   Provincie Waals-Brabant   F Wavre 
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   Provincie Henegouwen   H Mons 

   Provincie Luik   G Liège 

   Provincie Luxemburg   X Arlon 

   Provincie Namen   N Namur 

 

De provinciecode van West-Vlaanderen zal bv. « MW » zijn.  

 

Op dit moment, gebruiken alles Belgische 112-centra dit systeem en is het mogelijk om gebruik te 
maken van de SDS’en, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van deze handleiding. 
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19. Bijlage 2: Technische beschrijving van de registratie-
infrastructuur 

19.1 Procedurebeschrijving 

 

De ingave van de MUG fiche wordt gedaan via een interactief formulier op een web pagina 
die 24uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar is. De applicatie vergt geen installatie, enkel een 
computer die toegang heeft tot het internet. De validatie van de ingegeven gegevens wordt 
direct bij de ingave gedaan, hierdoor is een latere verbetering van de gegevens niet nodig.  

De mensen betrokken bij de MUG kunnen desgewenst de fiches printen. Ze moeten ook een 
kopie van de gevalideerde fiches lokaal bewaren en het formaat XML of CSV. 

 

De applicatie geeft de informatie door aan het ziekenhuis waar de patiënt verblijft. Het 
betrokken ziekenhuis kan ook de fiches printen van de patiënten die daar verblijven en 
moeten deze fiches ook lokaal bewaren.  

De gegevens worden bewaard in een « postbus », waar het personeel van de FOD geen 
toegang toe heeft. De gevalideerde fiches worden geanonimiseerd en automatisch 
doorgestuurd naar de FOD. De FOD is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde 
gegevensoverdracht welke uitgevoerd wordt via een batch programma met een protocol voor 
de beveiligde overdracht van bestanden (SFTP). De MUG zelf dient geen actie te 
ondernemen om de verzending te laten gebeuren. Wanneer de MUG fiche definitief bewaard 
is, worden de gegevens naar de FOD doorgestuurd.  

2 

3 

4 

1 
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Op basis van gecentraliseerde gegevens bewaard bij de FOD hebben de mensen betrokken 
bij de MUG toegang tot een website waar ze rapporten kunnen aanmaken en opvragen 
betreffende hun activiteiten en performantie (wachttijd van de interventie). 

 

19.2 Infrastructuur beschikbaar voor de ziekenhuizen 

19.2.1 Schema 

De FOD Volksgezondheid stelt een infrastructuur ter beschikking die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 
beschikbaar is. Het onderstaande schema geeft alle belangrijke elementen weer met betrekking tot de 
architectuur. 

 

5 
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19.2.2 Beschrijving van de architectuur 

19.2.2.1 Principes 

De architectuur van het systeem is een klassieke «multi-tier» architectuur die verspreid is over 2 
verschillende sites. 

De karakteristieke functionaliteiten van het systeem zijn:  

 Load balancing: de oproepen worden automatisch doorgestuurd naar de ene of de andre site 
naargelang de bezetheid van de systemen. 

 Fail over: als één van beide sites niet beschikbaar is, worden alle oproepen naar de andere site 
doorgestuurd. 

19.2.2.2 Componenten 

 Firewalls: Elk niveau in de «multi-tier» architectuur wordt beschermd door een firewall die enkel 
de strikt noodzakelijke oproepen doorlaat. 

 Reverse Proxy Serve: De reverse proxy server onderschept de HTTPS oproepen van het 
internet en stuurt deze door naar de rest van het systeem. Op dit niveau staat het certificaat dat 
zorgt dat de server geauthentificeert is bij de client en dat de encryptie van de gegevens tijdens 
het transport mogelijk maakt. Het is dus de reverse proxy server die de SSL laag implementeert. 

 Application Server: Hier bevindt zich de applicatie MUGREG. Deze component communiceert 
met FEDICT voor de authentificatie. Ook wordt op dit niveau de encryptie van de confidentiele 
gegevens gedaan. Op deze server staat dus de cryptie sleutel (AES) 

 LDAP Server: De LDAP server laat toegang tot de Oracle Internet Directory (OID) toe. Deze 
server speelt ook een rol in de authentificatieprocedure. 

 Database Server: Deze server geeft toegang tot de verschillende gegevensbanken. Op deze 
server staat het mechanisme failover (RAC). 

 Database MUGREG: Deze gegevensbank bevat alle data die ingegeven zijn door de MUG 
diensten, alsook alle configuratietabellen (lijst met veel gebruikte sites door de MUG…). De 
gegevens van de fiches die nog niet naar de FOD doorgestuurd zijn, zijn geëncrypteerd 
(Algoritme AES 128 bits) 

 Database User Mgt: Deze gegevensbank werkt samen met de OID en bevat de organisaties, 
de gebruikers, de applicaties en de verschillende rollen. Deze beheert de toegang tot de 
applicaties en de verschillende rollen voor de gebruikers. 

 Database TéléAtlas : Deze databank bevat geografische data van België : lijst van gemeentes 
en deelgemeentes, lijst van straten en autosnelwegen. Deze gegevens worden regelmatig up 
to date gehouden. 

 Database SAM: Deze gegevensbank bevat informatie over de verschillende actoren, zoals: 
adres, RIZIV nummer, diploma, … Deze gegevens komen van verschillende geauthentificeerde 
bronnen die regelmatig overgenomen worden (Kadaster, RIZIV, CIC, …) 

 Database OID: Deze gegevensbank bevat informatie over de gebruikers (naam, voornaam, 
adres, …). Deze werkt samen met de gegevensbank user management. 
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19.3 Beveiliging 

19.3.1 Authentificatie 

- De authentificatie gebeurt op basis van een combinatie gebruiker / paswoord en het gebruik 
van het burgertoken (kaart die 24 codes bevat). Deze authentificatie is ontwikkeld door Fedict 
en wordt ook gebruikt in andere applicaties zoals Portahealth.  

- In de toekomst zal het burgertoken waarschijnlijk vervangen worden door de elektronische 
identiteitskaart. 

19.3.2 Autorisatie en toegang 

- Het beheer van de toegang is volledig de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Elk 
ziekenhuis heeft een lokale beheerder, die gebruikers en rollen kan definiëren. Het is de 
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om te bepalen of de gebruiker de juiste kwalificaties 
heeft om de gegevens te behandelen. 

- De FOD Volksgezondheid heeft geen toegang tot de « postbus » die de fiches bevat. 

- Als de fiche definitief bewaard is, garandeert het ziekenhuis waartoe de betreffende MUG 
behoort, de kwaliteit van de gegevens en geeft autorisatie om de fiche te downloaden door dit 
ziekenhuis zelf, het ziekenhuis waarheen de patiënt werd gebracht en, geanonimiseerd, door 
de FOD Volksgezondheid. 

- Als een MUG actief is op verschillende sites, wordt het toegangsbeheer per site georganiseerd. 
De gebruiker van een site ziet de gegevens van de andere sites niet. Als een persoon in 
meerdere MUG diensten werkt, of in meerdere sites voor dezelfde MUG, moet hij, wanneer hij 
zich authentificeert, aangeven voor welke MUG dienst hij gegevens wil bewerken (inbrengen, 
valideren, printen,…). 

- De fysieke toegang tot de machines is strikt gelimiteerd tot het technisch personeel. Een 
logboek van de toegang zal bijgehouden worden voor elke site. 

19.3.3 Transport van de gegevens 

- De applicatie MUGREG gebruikt het communicatie protocol HTTPS. Met een SSL certificaat 
kan de proxy server de gegevens encrypteren voor ze doorgestuurd worden en kan de proxy 
server ook de identiteit van de server garanderen waar hij mee communiceert. Dit is hetzelfde 
principe dat gebruikt wordt bij internetbetalingen. 

19.3.4 Integriteit van de gegevens 

- De servers worden beschermd door verschillende firewalls die enkel die oproepen doorlaten 
die toegelaten zijn.  

- De servers en firewalls worden constant gemonitord om eventuele aanvallen te detecteren. 

- Automatic failover: bij een panne wordt automatisch een andere server aangesproken, zonder 
de gebruiker hier hinder van ondervindt. 

- Elke dag wordt er een backup van de systemen gemaakt. 

19.3.5 Traceerbaarheid van de gegevens. 

- Elke activiteit in de applicatie MUGREG wordt opgevolgd op de applicatieservers en een 
beschrijving hiervan wordt opgeslagen in een log bestand volgens volgend formaat: 
Session_id|Institution_id|Institution_type_id|Username|Timestamp|Action|Fiche_id| (Fiche_id 
kan leeg zijn als de actie niet over een fiche gaat). 

- Elke nacht wordt de log van de vorige dag naar de FOD Volksgezonheid gestuurd. 
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19.3.6 Confidentialiteit van de gegevens 

- Elke gebruiker van de technische infrastructuur is gelinkt met een confidentialiteitsbepaling. De 
gebruiker ontvangt enkel het strikt noodzakelijke. 

- Om te vermijden dat iemand (bijvoorbeeld een technisch operator bij de FOD) aan de gegevens 
kan, worden de gegevens geëncrypteerd opgeslagen met het algoritme (AES 128 bits). De 
gegevens kunnen enkel gedecrypteerd worden via de toepassing MUGREG. 

19.3.7 Duurzaamheid van de gegevens 

- De gegevens worden tijdelijk bewaard in de “postbus” tot ze voor definitieve bewaring 
doorgestuurd worden naar het ziekenhuis waartoe de MUG behoord, het ziekenhuis waarin de 
patiënt werd opgenomen en de FOD Volksgezondheid. Een bijkomende maand wordt voorzien, 
zodat gegarandeerd kan worden dat alle doorgestuurde gegevens goed geïmporteerd zijn in de 
verschillende systemen. 

- De bewaring van de gegevens van de MUG fiche in het patiëntendossier is de 
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. 

19.3.8 Informaticastandaarden 

- Voor het doorsturen van de fiches wordt een standaard gebruikt. Er is keuze tussen een bestand 
met een scheidingsteken ( | ) of een XML bestand. 

 

19.4 Automatische invulling van administratieve gegevens 
Er bestaat een nieuwe versie van de applicatie MUGREG, deze  laat toe om bepaalde velden 
automatisch te laten invullen, dit zijn deze die bekend zijn bij de 112 centra.. Deze evolutie wijzigt de 
basis principes niet. 

19.4.1 Principe 

Met het nieuwe systeem met radiocommunicatie via het ASTRID netwerk zal bepaalde informatie van 
de MUG fiche ingevuld kunnen worden met behulp van SDS berichten.  

Om de geregistreerde gegevens te verbeteren en om dubbele ingaven te vermijden worden deze SDS 
boodschappen automatisch gekopieerd in de registratie-infrastructuur van de ziekenhuizen. De SDS 
berichten zullen dus niet naar de MUG gestuurd worden, maar zullen direct naar deze infrastructuur 
gestuurd worden. 

Als de gebruiker de fiche opent, zullen bepaalde velden automatisch ingevuld zijn. De gebruiker kan 
deze velden nog aanpassen (uitgezonderd de velden gelinkt aan de oproep van het centrum 112: uur 
van oproep, datum, …).  

De automatisch overgenomen administratieve gegevens in de MUG fiche zijn de volgende: 

 Zendingsnummer 
 Datum en uur van oproep 
 Oproep 100 door 
 Type plaats van interventie 
 Adres interventie 
 Timing MUG: oproep, vertrek, aankomst site, vertrek site, aankomst ziekenhuis en aankomst 

basis 

Let wel op : Het kan dat de 112 centra niet beschikken over de nodige gegevens uit de boven vermelde  
lijst. In dit geval , moet u deze manueel ingeven door het betreffende veld in te vullen. 

Op dit moment, maken alle 112 centra uit België gebruik van dit systeem en is het mogelijk om SDS’en 
te gebruiken, zoals omschreven in hoofdstuk 6 van deze handleiding.  
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19.4.2 Technische Architectuur 

19.4.2.1 Schema 

 

19.4.2.2 Beschrijving van de technische architectuur 

 SDS (Short Data Service): SMS boodschap op het Astrid netwerk 

 DxT Switch : Knoop van het Astrid netwerk.  

 Firewalls: Elk niveau van de “multi-tier” architectuur wordt beveiligd door een firewall die enkel 
de strikt noodzakelijke oproepen doorlaat. 
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 TCS Server: Server die zich gedraagt als een netwerkradio, deze kan SDS berichten ontvangen 
en beschikt over een interfase die de SDS berichten kan omzetten in boodschappen die voor 
andere servers leesbaar zijn. 

 Windows gateway: Windows server die communiceert met de interface van de TCS server. 
Deze zet ook de berichten in een tabel “SDS” in de gegevensbank. 

 Database Server: De Database Server geeft toegang tot de verschillende gegevensbanken. 
Op deze server staat het mechanisme failover (RAC). 

 Voorziening van de MUG fiches: Op basis van de SDS berichten worden velden van de fiche 
automatisch ingevuld. 

 Database MUGREG : Deze gegevensbank bevat alle geregistreerde informatie van de 
geregistreerde fiches. 
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20. Bijlage 3: Specificatie van de te downloaden bestanden 

Deze bijlage is in eerste instantie bedoeld voor een technisch publiek. Het doel is om de formaten van 
de bestanden te definiëren die ter beschikking gesteld worden aan de ziekenhuizen, de MUG diensten 
en de FOD die de bestanden kunnen downloaden. 

- 1. De bestanden bedoeld voor de ziekenhuizen en hun MUG diensten zijn beschikbaar in 
het XML (eXtend Makup Language ) en CSV (Comma Separated Value) formaat, de 
ziekenhuizen en hun MUG diensten kunnen zelf kiezen welk formaat ze wensen. 

- 2. De bestanden bedoeld voor de FOD zijn enkel beschikbaar in het formaat CSV. Deze 
bestanden worden gebruikt om de gegevens in de databank FOD ‘back office’ in te laden. 
Het formaat CSV is gekozen het proces van opladen te vergemakkelijken. 

De gegevens in de bestanden zijn onafhankelijk van het gekozen formaat en zijn afhankelijk van de 
ontvangers.  

- 3. Voor de ziekenhuizen zijn enkel de gegevens met betrekking op de patiënten die naar 
dat ziekenhuis getransporteerd zijn beschikbaar.  

- 4. Voor de MUG diensten zijn enkel de gegevens met betrekking tot de interventies 
gerealiseerd door de MUG dienst beschikbaar. 

- 5 .Voor de FOD zijn alle gegevens beschikbaar, weliswaar na een anonimisatie van de 
gegevens. Deze anonimisatie heeft als doel de privacy van de patiënten te garanderen en 
toch de FOD voorzien van de gegevens die noodzakelijk zijn om hun analyses uit te voeren.  

Alle bestanden bevatten de gevalideerde MUG fiches. De MUG fiches bevatten de informatie over de 
oproep, de interventies en de gegevens van de patiënten (gedeeltelijk gecommuniceerd aan de FOD 
met de privacy wetgeving in acht genomen). 

- De bestanden die gedownload kunnen worden in het XML formaat komen overeen met het XSD 
schema (zie bijlage). De verschillende XML tags komen overeen met de attributen van de entiteiten. 
Als de attributen leeg zijn voor een entiteit komen ze niet voor in het downloadbare bestand. 

- De bestanden die gedownload kunnen worden in het CSV formaat bevatten alle attributen van de 
entiteiten zelfs als deze leeg zijn. 

20.1 Definitie van de gebruikte entiteiten en hun attributen. 

20.1.1 CALL  

Deze entiteit bevat de attributen gelinkt aan oproep 112.  

 

COLUMN Label in de Fiche (NL) 

ID Antecedenten 

MISSION_NR Zendingsnummer 

CALL_DATE Datum 

CALL_TIME Uur oproep 

CALLER_CODE Oproep 100 door 

PLACE_CODE Interventie plaats 

SITE_COUNTRY_CODE   

SITE_ZIP_CODE Interventieadres 

SITE_LOCALITY_CODE   
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COLUMN Label in de Fiche (NL) 

SITE_STREET_CODE Interventieadres 

SITE_STREET_NR Interventieadres 

SITE_BOX Interventieadres 

SITE_OTHER_ADRESS Interventieadres 

SITE_HIGHWAY_CODE Interventieadres 

SITE_KM Interventieadres 

SITE_ADRESS_FOREIGN_COUNTRY  

SITE_HOSPITAL_CODE   

CALL_VALIDATED Antecedenten 

20.1.2 INTERVENTIE: 

Deze entiteit bevat de attributen die betrekking hebben tot een interventie, een oproep kan betrekking 
hebben op meerdere interventies. 

COLUMN Label in de Fiche (Nl) 

ID   

CALL_FK_ID   

MUG_PLACE_CODE MUG 

TEAM_IDENTIFICATION (MUG) Identificatie 

SITE_CODE   

SMUR_CODE   

MUG_TIMING_CALL Timing MUG - Oproep MUG 

MUG_TIMING_START Timing MUG – Vertrek 

MUG_TIMING_SITE_ARRIVAL Timing MUG – Aankomst Site

MUG_TIMING_BASE_RETURNTiming MUG – Terug Basis 

GP_DOCTOR_FULL_NAME Behandelend Dokter 

MUG_DOCTOR Dokter MUG 

MUG_NURSE Verpleger MUG 

INTERVENTION_VALIDATED Antecedenten 
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20.1.3 RECORD  

Deze entiteit bevat de informatie over de patiënt. 

COLUMN 

Label in het MUG 
programma (NL) 

ID (gecached) 

SMUR_RECORD_NR MUG Fiche Nr 

PATIENT_SITE_DEPARTURE Vertrek Site 

PATIENT_HOSPITAL_ARRIVAL Aankomst Ziekenhuis 

INTERVENTION_FK_ID (gecached) 

PATIENT_NAME Naam 

PATIENT_FIRSTNAME Voornaam 

PATIENT_INTERVENTION_ADDR_FLAG Interventie adres 

PATIENT_COUNTRY_CODE Land 

PATIENT_ZIP_CODE Post Code 

PATIENT_LOCALITY_CODE Gemeente 

PATIENT_STREET_CODE Straat 

PATIENT_FOREIGN_ADRESS_FLAG Adres Buitenland 

PATIENT_STREET_NR Nr 

PATIENT_FOREIGN_ADDRESS Adres Buitenland 

PATIENT_BOX Bus 

PATIENT_DOB Geboortedatum 

PATIENT_SEX_CODE Geslacht 

REFERRING_DOCTOR_FULL_NAME Verwijzend Dokter 

DOCTOR_LOCATION_CODE (geen enkel) 

TRANSPORTATION_CODE Transport op vraag van 

TRANSPORT_TO_FOREIGN_FLAG Transport buitenland 

HOSPITAL_CODE Transport naar 

ACCOMPANIMENT_CODE Accompagnement 

HOSPITAL_CHOICE_CODE Ziekenhuis 

HOSPITAL_FOREIGN_ADDRESS Ziekenhuis in Buitenland 

OTHER_DOCTOR Andere 

HOSPITAL_DOCTOR Dokter Ziekenhuis 

PATIENT_VALIDATED (gecached) 

SPF_DOWNLOAD_FK (gecached) 

HOSP_DOWNLOAD_FK (gecached) 

SMUR_DOWNLOAD_FK (gecached) 

ANAMNESIS Anamnese 

ANTECEDENTS Antecedenten 

USUAL_TREATMENT Normale Behandeling 

ACCIDENTAL_CODE Accidenteel? 

TRAFFIC_ACCIDENT_FLAG Verkeersongeval 

FALL_FLAG Val 
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COLUMN 

Label in het MUG 
programma (NL) 

MEDICAMENT_INTOXICATION_FLAG Intox. Medicatie 

INTOXICATION_CO_FLAG Intox. CO 

INTOXICATION_ETHYL_FLAG Intox. Alcohol 

INTOXICATION_OTHER_FLAG Intox. Andere 

PENETRATING_WOUND_FLAG Penetrerende Wonde 

DROWNING_FLAG Verdrinking 

HANGING_FLAG Verhanging 

ELECTROCUTION_FLAG Electrocutie 

WEAPON_FIRE_FLAG Vuurwapen 

BURNS_FLAG Brandwonde 

OTHER_EXTERNAL_AGENT_FLAG (geen enkel) 

OTHER_EXTERNAL_AGENT_DESC Andere 

PHYSICAL_EXAMINATION Klinisch Onderzoek 

DIAGNOSIS Diagnostic(s) 

GLYCEMIA Glycemie (mg%) 

TEMPERATURE T° (C°) 

CARDIAC_ARREST_FLAG Hartstilstand 

SEVERE_TRAUMA_FLAG Ernstig Letsel 

BREATHING_DIFFICULTIES_FLAG Moeilijkheden Ademhaling 

ACUTE_CORONARY_SYNDROME_FLAG Acuut coronair syndroom 

STROKE_FLAG Stroke 

SUICIDE_FLAG Zelfmoord 

OTHER_PATHOLOGY_FLAG Autre 
PUPIL_AS_CODE Pupillen (AS) 

PUPIL_DS_CODE Pupillen (DS) 

GLASGOW_EYE_OPENING_AS_CODE Openen ogen (AS) 

GLASGOW_EYE_OPENING_DS_CODE Openen open (DS) 

GLASGOW_VERBAL_ANSWER_AS_CODE Verbale respons (AS) 

GLASGOW_VERBAL_ANSWER_DS_CODE Verbale respons (DS) 

GLASGOW_MOTOR_RESPONS_AS_CODE Motorische respons (AS)  

GLASGOW_MOTOR_RESPONS_DS_CODE Motorische respons (DS) 

  (berekende velden) 

  (berekende velden) 

  (berekende velden) 

  (berekende velden) 

BREATHING_FREQUENCY_AS_CODE Ademhalings frequentie (AS) 

BREATHING_FREQUENCY_DS_CODE Ademhalings frequentie (DS) 

ABNORMAL_BREATHING_AS_FLAG Normale ademhaling (AS) 

ABNORMAL_BREATHING_DS_FLAG Normale ademhaling (DS) 

CYANOSITE_AS_FLAG Cyanose (AS) 
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COLUMN 

Label in het MUG 
programma (NL) 

CYANOSITE_DS_FLAG Cyanose (DS) 

UNCONSCIOUS_AS_FLAG Onbewust (AS) 

UNCONSCIOUS_DS_FLAG Onbewust (DS) 

AGITATED_AS_FLAG Geagiteerd (AS) 

AGITATED_DS_FLAG Geagiteerd (DS) 

CONVULSIONS_AS_FLAG Convulsies (AS) 

CONVULSIONS_DS_FLAG Convulsies (DS) 

MOTOR_DEFICIT_AS_FLAG Motor. Deficit (AS) 

MOTOR_DEFICIT_DS_FLAG Motor. Deficit (DS)  

SINUSAL_RATE_AS_FLAG Sinusritme (AS)  

SINUSAL_RATE_DS_FLAG Sinusritme (DS)  

TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_AS_FLAG Supraventricul. ritme (AS) 

TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_DS_FLAG Supraventricul. ritme (DS) 

AURICULAR_FIBRILLATION_AS_FLAG Voorkamer fibrillatie (AS) 

AURICULAR_FIBRILLATION_DS_FLAG Voorkamer fibrillatie (DS) 

ASYSTOLY_AS_FLAG Asystolie (AS) 

ASYSTOLY_DS_FLAG Asystolie (DS) 

VENTRICULAR_FIBRILLAT_AS_FLAG Ventrikelfibrillatie (AS) 

VENTRICULAR_FIBRILLAT_DS_FLAG Ventrikelfibrillatie (DS) 

VENTRICULAR_TACHYCAR_AS_FLAG Voorkamer fibrillatie (AS) 

VENTRICULAR_TACHYCAR_DS_FLAG Voorkamer fibrillatie (DS) 

EMD_AS_FLAG AESP (DEM) (AS) 

EMD_DS_FLAG AESP (DEM) (DS) 

AV_BLOCK_AS_FLAG Bloc AV II-III (AS)  

AV_BLOCK_DS_FLAG Bloc AV II-III (DS) 

PACEMAKER_AS_FLAG Pacemaker (AS) 

PACEMAKER_DS_FLAG Pacemaker (DS) 

HEART_RATE_AS FC (/min) (AS) 

HEART_RATE_DS FC (/min) (DS) 

BLOOD_PRESSURE_LO_AS TA (mmHg) (AS) 

BLOOD_PRESSURE_LO_DS TA (mmHg) (DS) 

BLOOD_PRESSURE_HI_AS TA (mmHg) (AS) 

BLOOD_PRESSURE_HI_DS TA (mmHg) (DS) 

SP_O2_AS SPO2 (%) (AS) 

SP_O2_DS SPO2 (%) (DS) 

ET_CO2_AS ETCO2 (mmHg) (AS) 

ET_CO2_DS ETCO2 (mmHg) (DS) 

CERVICAL_COLLOR_FLAG Halskraag  

HARNESS_LOWER_LIMB_FLAG Spalk O.L. 

HARNESS_UPPER_LIMB_FLAG Spalk B.L. 



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 154 / 173 

COLUMN 

Label in het MUG 
programma (NL) 

SCOOP_FLAG Schepbrancard 

VACUUM_MASTRESS_FLAG Vacuummatras 

KED_FLAG KED 

PERFUSION_NONE_FLAG (Infuus) Geen 

PERFUSION_PERIPHERAL_FLAG Perifeer 

PERFUSION_CENTRALE_FLAG Centraal 

PERFUSION_INTRAOSSEOUS_FLAG Intra-osseus 

PERFUSION_OBTURATOR_FLAG Slot 

PERFUSION_GLUC5PC_FLAG Gluc. 5% 

PERFUSION_COLLOID_FLAG Colloïd 

PERFUSION_NA_CL9PC_FLAG NaCl 0,9% 

PERFUSION_OTHER_FLAG (Infuus) Andere 

GASTRIC_TUBE_FLAG Maagsonde 

AEROSOL_FLAG Aerosol 

ARTIFICIAL_VENTILATION_FLAG K.V. 

NIV_FLAG N.I.V. 

GUEDEL_FLAG Guedel Canule 

TEST_INTUBATION_FLAG Intubatie poging 

INTUBATION_FLAG Intubatie 

LARYNGUAL_MASK_FLAG Larynxmasker 

PACING_FLAG Pacing 

IV_DRUG_FLAG Medicatie IV 

EAD_AVAILABILITY_CODE (geen) 

SHOCK_NR Aantal chocs 

EAD_BY_CODE (geen) 

ROSC_CODE ROSC 

SCOPE_FLAG SCOOP 

ELECTROCARDIOGRAM_FLAG ECG 

BLOOD_PRESSURE_FLAG B.D. 

SA_O2_FLAG Sa O2 

ET_CO2_FLAG ET CO2 

LAB_FLAG Labo 

MEDICATION Medicatie + Dosis 

FIO2_CODE FIO2 

LUCAS_FLAG LUCAS 

AUTO_PULSE_FLAG AUTOPULSE 

EVOLUTION_CODE Evolutie 

DEFIBRILLATION Defibrillatie 

CPR RCP 
ICD9_DIAGNOSE1_CODE Diagnostic ICD (Principal) 
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COLUMN 

Label in het MUG 
programma (NL) 

ICD9_DIAGNOSE2_CODE Diagnostic ICD 

ICD9_DIAGNOSE3_CODE Diagnostic ICD 

ICD9_DIAGNOSE4_CODE Diagnostic ICD 

20.2 XSD Schema 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<xs:schema>                                                                      
<xs:element name="SITE_ZIP_CODE" type="xs:string"/>                              
<xs:element name="SITE_STREET_NR" type="xs:string"/>                             
<xs:element name="SITE_STREET_CODE" type="xs:string"/>                           
<xs:element name="SITE_OTHER_ADRESS" type="xs:string"/>                          
<xs:element name="SITE_LOCALITY_CODE" type="xs:string"/>                         
<xs:element name="SITE_KM" type="xs:integer"/>                                   
<xs:element name="SITE_HOSPITAL_CODE" type="xs:string"/>                         
<xs:element name="SITE_HIGHWAY_CODE" type="xs:string"/>                          
<xs:element name="SITE_COUNTRY_CODE" type="xs:string"/>                          
<xs:element name="SITE_BOX" type="xs:string"/>                                   
<xs:element name="SITE_ADRESS_FOREIGN_COUNTRY" type="xs:string"/>                
<xs:element name="PLACE_CODE" type="xs:string"/>                                 
<xs:element name="MISSION_NR" type="xs:string"/>                                 
<xs:element name="CALL_VALIDATED" type="xs:date"/>                               
<xs:element name="CALL_TIME" type="xs:date"/>                                    
<xs:element name="CALL_DATE" type="xs:date"/>                                    
<xs:element name="CALLER_CODE" type="xs:string"/>                                
<xs:element name="TEAM_IDENTIFICATION" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="SMUR_CODE" type="xs:string"/>                                  
<xs:element name="SITE_CODE" type="xs:string"/>                                  
<xs:element name="MUG_TIMING_START" type="xs:date"/>                             
<xs:element name="MUG_TIMING_SITE_ARRIVAL" type="xs:date"/>                      
<xs:element name="MUG_TIMING_CALL" type="xs:date"/>                              
<xs:element name="MUG_TIMING_BASE_RETURN" type="xs:date"/>                       
<xs:element name="MUG_PLACE_CODE" type="xs:string"/>                             
<xs:element name="INTERVENTION_VALIDATED" type="xs:date"/>                       
<xs:element name="GP_DOCTOR_FULL_NAME" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="FIO2_CODE" type="xs:string"/>                                  
<xs:element name="FALL_FLAG" type="xs:integer"/>                                 
<xs:element name="EVOLUTION_CODE" type="xs:string"/>                             
<xs:element name="ET_CO2_FLAG" type="xs:integer"/>                               
<xs:element name="ET_CO2_DS" type="xs:integer"/>                                 
<xs:element name="ET_CO2_AS" type="xs:integer"/>                                 
<xs:element name="EMD_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                               
<xs:element name="EMD_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                               
<xs:element name="ELECTROCUTION_FLAG" type="xs:integer"/>                        
<xs:element name="ELECTROCARDIOGRAM_FLAG" type="xs:integer"/>                    
<xs:element name="EAD_BY_CODE" type="xs:string"/>                                



MUGREG - Gebruikershandleiding 
 
 

Gebruikershandleiding Mugreg december 20208 Pagina 156 / 173 

<xs:element name="EAD_AVAILABILITY_CODE" type="xs:string"/>                      
<xs:element name="DROWNING_FLAG" type="xs:integer"/>                             
<xs:element name="DOCTOR_LOCATION_CODE" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="DIAGNOSIS" type="xs:string"/>                                  
<xs:element name="DEFIBRILLATION" type="xs:integer"/>                            
<xs:element name="CYANOSITE_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                         
<xs:element name="CYANOSITE_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                         
<xs:element name="CPR" type="xs:integer"/>                                       
<xs:element name="CONVULSIONS_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="CONVULSIONS_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="CERVICAL_COLLOR_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="CARDIAC_ARREST_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="BURNS_FLAG" type="xs:integer"/>                                
<xs:element name="BREATHING_FREQUENCY_DS_CODE" type="xs:string"/>                
<xs:element name="BREATHING_FREQUENCY_AS_CODE" type="xs:string"/>                
<xs:element name="BREATHING_DIFFICULTIES_FLAG" type="xs:integer"/>               
<xs:element name="BLOOD_PRESSURE_LO_DS" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="BLOOD_PRESSURE_LO_AS" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="BLOOD_PRESSURE_HI_DS" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="BLOOD_PRESSURE_HI_AS" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="BLOOD_PRESSURE_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="AV_BLOCK_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                          
<xs:element name="AV_BLOCK_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                          
<xs:element name="AUTO_PULSE_FLAG" type="xs:integer"/>                           
<xs:element name="AURICULAR_FIBRILLATION_DS_FLAG" type="xs:integer"/>            
<xs:element name="AURICULAR_FIBRILLATION_AS_FLAG" type="xs:integer"/>            
<xs:element name="SP_O2_DS" type="xs:integer"/>                                  
<xs:element name="SP_O2_AS" type="xs:integer"/>                                  
<xs:element name="SMUR_RECORD_NR" type="xs:string"/>                             
<xs:element name="SINUSAL_RATE_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="SINUSAL_RATE_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="SHOCK_NR" type="xs:string"/>                                   
<xs:element name="SEVERE_TRAUMA_FLAG" type="xs:integer"/>                        
<xs:element name="SCOPE_FLAG" type="xs:integer"/>                                
<xs:element name="SCOOP_FLAG" type="xs:integer"/>                                
<xs:element name="SA_O2_FLAG" type="xs:integer"/>                                
<xs:element name="ROSC_CODE" type="xs:string"/>                                  
<xs:element name="REFERRING_DOCTOR_FULL_NAME" type="xs:string"/>                 
<xs:element name="PUPIL_DS_CODE" type="xs:string"/>                              
<xs:element name="PUPIL_AS_CODE" type="xs:string"/>                              
<xs:element name="PHYSICAL_EXAMINATION" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="PERFUSION_PERIPHERAL_FLAG" type="xs:integer"/>                 
<xs:element name="PERFUSION_OTHER_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="PERFUSION_OBTURATOR_FLAG" type="xs:integer"/>                  
<xs:element name="PERFUSION_NONE_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="PERFUSION_NA_CL9PC_FLAG" type="xs:integer"/>                   
<xs:element name="PERFUSION_INTRAOSSEOUS_FLAG" type="xs:integer"/>               
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<xs:element name="PERFUSION_GLUC5PC_FLAG" type="xs:integer"/>                    
<xs:element name="PERFUSION_COLLOID_FLAG" type="xs:integer"/>                    
<xs:element name="PERFUSION_CENTRALE_FLAG" type="xs:integer"/>                   
<xs:element name="PENETRATING_WOUND_FLAG" type="xs:integer"/>                    
<xs:element name="PATIENT_ZIP_CODE" type="xs:string"/>                           
<xs:element name="PATIENT_VALIDATED" type="xs:date"/>                            
<xs:element name="PATIENT_STREET_NR" type="xs:string"/>                          
<xs:element name="PATIENT_STREET_CODE" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="PATIENT_SITE_DEPARTURE" type="xs:date"/>                       
<xs:element name="PATIENT_SEX_CODE" type="xs:string"/>                           
<xs:element name="PATIENT_NAME" type="xs:string"/>                               
<xs:element name="PATIENT_LOCALITY_CODE" type="xs:string"/>                      
<xs:element name="PATIENT_INTERVENTION_ADDR_FLAG" type="xs:integer"/>            
<xs:element name="PATIENT_HOSPITAL_ARRIVAL" type="xs:date"/>                     
<xs:element name="PATIENT_FOREIGN_ADRESS_FLAG" type="xs:integer"/>               
<xs:element name="PATIENT_FOREIGN_ADDRESS" type="xs:string"/>                    
<xs:element name="PATIENT_FIRSTNAME" type="xs:string"/>                          
<xs:element name="PATIENT_DOB" type="xs:date"/>                                  
<xs:element name="PATIENT_COUNTRY_CODE" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="PATIENT_BOX" type="xs:string"/>                                
<xs:element name="PACING_FLAG" type="xs:integer"/>                               
<xs:element name="PACEMAKER_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                         
<xs:element name="PACEMAKER_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                         
<xs:element name="OTHER_PATHOLOGY_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="OTHER_EXTERNAL_AGENT_FLAG" type="xs:integer"/>                 
<xs:element name="OTHER_EXTERNAL_AGENT_DESC" type="xs:string"/>                  
<xs:element name="OTHER_DOCTOR" type="xs:string"/>                               
<xs:element name="NIV_FLAG" type="xs:integer"/>                                  
<xs:element name="MOTOR_DEFICIT_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                     
<xs:element name="MOTOR_DEFICIT_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                     
<xs:element name="MEDICATION" type="xs:string"/>                                 
<xs:element name="MEDICAMENT_INTOXICATION_FLAG" type="xs:integer"/>              
<xs:element name="LUCAS_FLAG" type="xs:integer"/>                                
<xs:element name="LARYNGUAL_MASK_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="LAB_FLAG" type="xs:integer"/>                                  
<xs:element name="KED_FLAG" type="xs:integer"/>                                  
<xs:element name="IV_DRUG_FLAG" type="xs:integer"/>                              
<xs:element name="INTUBATION_FLAG" type="xs:integer"/>                           
<xs:element name="INTOXICATION_OTHER_FLAG" type="xs:integer"/>                   
<xs:element name="INTOXICATION_ETHYL_FLAG" type="xs:integer"/>                   
<xs:element name="INTOXICATION_CO_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="ICD9_DIAGNOSE4_CODE" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="ICD9_DIAGNOSE3_CODE" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="ICD9_DIAGNOSE2_CODE" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="ICD9_DIAGNOSE1_CODE" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="HOSPITAL_FOREIGN_ADDRESS" type="xs:string"/>                   
<xs:element name="HOSPITAL_DOCTOR" type="xs:string"/>                            
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<xs:element name="HOSPITAL_CODE" type="xs:string"/>                              
<xs:element name="HOSPITAL_CHOICE_CODE" type="xs:string"/>                       
<xs:element name="HEART_RATE_DS" type="xs:string"/>                              
<xs:element name="HEART_RATE_AS" type="xs:string"/>                              
<xs:element name="HARNESS_UPPER_LIMB_FLAG" type="xs:integer"/>                   
<xs:element name="HARNESS_LOWER_LIMB_FLAG" type="xs:integer"/>                   
<xs:element name="HANGING_FLAG" type="xs:integer"/>                              
<xs:element name="GUEDEL_FLAG" type="xs:integer"/>                               
<xs:element name="GLYCEMIA" type="xs:integer"/>                                  
<xs:element name="GLASGOW_VERBAL_ANSWER_DS_CODE" type="xs:string"/>              
<xs:element name="GLASGOW_VERBAL_ANSWER_AS_CODE" type="xs:string"/>              
<xs:element name="GLASGOW_MOTOR_RESPONS_DS_CODE" type="xs:string"/>              
<xs:element name="GLASGOW_MOTOR_RESPONS_AS_CODE" type="xs:string"/>              
<xs:el7ement name="GLASGOW_EYE_OPENING_DS_CODE" type="xs:string"/>                
<xs:element name="GLASGOW_EYE_OPENING_AS_CODE" type="xs:string"/>                
<xs:element name="GASTRIC_TUBE_FLAG" type="xs:integer"/>                         
<xs:element name="WEAPON_FIRE_FLAG" type="xs:integer"/>                          
<xs:element name="VENTRICULAR_TACHYCAR_DS_FLAG" type="xs:integer"/>              
<xs:element name="VENTRICULAR_TACHYCAR_AS_FLAG" type="xs:integer"/>              
<xs:element name="VENTRICULAR_FIBRILLAT_DS_FLAG" type="xs:integer"/>             
<xs:element name="VENTRICULAR_FIBRILLAT_AS_FLAG" type="xs:integer"/>             
<xs:element name="VACUUM_MASTRESS_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="USUAL_TREATMENT" type="xs:string"/>                            
<xs:element name="UNCONSCIOUS_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="UNCONSCIOUS_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                       
<xs:element name="TRANSPORT_TO_FOREIGN_FLAG" type="xs:integer"/>                 
<xs:element name="TRANSPORTATION_CODE" type="xs:string"/>                        
<xs:element name="TRAFFIC_ACCIDENT_FLAG" type="xs:integer"/>                     
<xs:element name="TEST_INTUBATION_FLAG" type="xs:integer"/>                      
<xs:element name="TEMPERATURE" type="xs:integer"/>                               
<xs:element name="TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_DS_FLAG" type="xs:integer"/>            
<xs:element name="TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_AS_FLAG" type="xs:integer"/>            
<xs:element name="SUICIDE_FLAG" type="xs:integer"/>                              
<xs:element name="STROKE_FLAG" type="xs:integer"/>                               
<xs:element name="ASYSTOLY_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                          
<xs:element name="ASYSTOLY_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                          
<xs:element name="ARTIFICIAL_VENTILATION_FLAG" type="xs:integer"/>               
<xs:element name="ANTECEDENTS" type="xs:string"/>                                
<xs:element name="ANAMNESIS" type="xs:string"/>                                  
<xs:element name="AGITATED_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                          
<xs:element name="AGITATED_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                          
<xs:element name="AEROSOL_FLAG" type="xs:integer"/>                              
<xs:element name="ACUTE_CORONARY_SYNDROME_FLAG" type="xs:integer"/>              
<xs:element name="ACCOMPANIMENT_CODE" type="xs:string"/>                         
<xs:element name="ACCIDENTAL_CODE" type="xs:string"/>                            
<xs:element name="ABNORMAL_BREATHING_DS_FLAG" type="xs:integer"/>                
<xs:element name="ABNORMAL_BREATHING_AS_FLAG" type="xs:integer"/>                
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<xs:element name="ROW">                                                          
 
<xs:complextype>                                                                 
 
<xs:sequence>                                                                    
 
<xs:element ref="SITE_ZIP_CODE"/>                                                
<xs:element ref="SITE_STREET_NR"/>                                               
<xs:element ref="SITE_STREET_CODE"/>                                             
<xs:element ref="SITE_OTHER_ADRESS"/>                                            
<xs:element ref="SITE_LOCALITY_CODE"/>                                           
<xs:element ref="SITE_KM"/>                                                      
<xs:element ref="SITE_HOSPITAL_CODE"/>                                           
<xs:element ref="SITE_HIGHWAY_CODE"/>                                            
<xs:element ref="SITE_COUNTRY_CODE"/>                                            
<xs:element ref="SITE_BOX"/>                                                     
<xs:element ref="SITE_ADRESS_FOREIGN_COUNTRY"/>                                  
<xs:element ref="PLACE_CODE"/>                                                   
<xs:element ref="MISSION_NR"/>                                                   
<xs:element ref="CALL_VALIDATED"/>                                               
<xs:element ref="CALL_TIME"/>                                                    
<xs:element ref="CALL_DATE"/>                                                    
<xs:element ref="CALLER_CODE"/>                                                  
<xs:element ref="TEAM_IDENTIFICATION"/>                                          
<xs:element ref="SMUR_CODE"/>                                                    
<xs:element ref="SITE_CODE"/>                                                    
<xs:element ref="MUG_TIMING_START"/>                                             
<xs:element ref="MUG_TIMING_SITE_ARRIVAL"/>                                      
<xs:element ref="MUG_TIMING_CALL"/>                                              
<xs:element ref="MUG_TIMING_BASE_RETURN"/>                                       
<xs:element ref="MUG_PLACE_CODE"/>                                               
<xs:element ref="INTERVENTION_VALIDATED"/>                                       
<xs:element ref="GP_DOCTOR_FULL_NAME"/>                                          
<xs:element ref="FIO2_CODE"/>                                                    
<xs:element ref="FALL_FLAG"/>                                                    
<xs:element ref="EVOLUTION_CODE"/>                                               
<xs:element ref="ET_CO2_FLAG"/>                                                  
<xs:element ref="ET_CO2_DS"/>                                                    
<xs:element ref="ET_CO2_AS"/>                                                    
<xs:element ref="EMD_DS_FLAG"/>                                                  
<xs:element ref="EMD_AS_FLAG"/>                                                  
<xs:element ref="ELECTROCUTION_FLAG"/>                                           
<xs:element ref="ELECTROCARDIOGRAM_FLAG"/>                                       
<xs:element ref="EAD_BY_CODE"/>                                                  
<xs:element ref="EAD_AVAILABILITY_CODE"/>                                        
<xs:element ref="DROWNING_FLAG"/>                                                
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<xs:element ref="DOCTOR_LOCATION_CODE"/>                                         
<xs:element ref="DIAGNOSIS"/>                                                    
<xs:element ref="DEFIBRILLATION"/>                                               
<xs:element ref="CYANOSITE_DS_FLAG"/>                                            
<xs:element ref="CYANOSITE_AS_FLAG"/>                                            
<xs:element ref="CPR"/>                                                          
<xs:element ref="CONVULSIONS_DS_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="CONVULSIONS_AS_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="CERVICAL_COLLOR_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="CARDIAC_ARREST_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="BURNS_FLAG"/>                                                   
<xs:element ref="BREATHING_FREQUENCY_DS_CODE"/>                                  
<xs:element ref="BREATHING_FREQUENCY_AS_CODE"/>                                  
<xs:element ref="BREATHING_DIFFICULTIES_FLAG"/>                                  
<xs:element ref="BLOOD_PRESSURE_LO_DS"/>                                         
<xs:element ref="BLOOD_PRESSURE_LO_AS"/>                                         
<xs:element ref="BLOOD_PRESSURE_HI_DS"/>                                         
<xs:element ref="BLOOD_PRESSURE_HI_AS"/>                                         
<xs:element ref="BLOOD_PRESSURE_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="AV_BLOCK_DS_FLAG"/>                                             
<xs:element ref="AV_BLOCK_AS_FLAG"/>                                             
<xs:element ref="AUTO_PULSE_FLAG"/>                                              
<xs:element ref="AURICULAR_FIBRILLATION_DS_FLAG"/>                               
<xs:element ref="AURICULAR_FIBRILLATION_AS_FLAG"/>                               
<xs:element ref="SP_O2_DS"/>                                                     
<xs:element ref="SP_O2_AS"/>                                                     
<xs:element ref="SMUR_RECORD_NR"/>                                               
<xs:element ref="SINUSAL_RATE_DS_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="SINUSAL_RATE_AS_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="SHOCK_NR"/>                                                     
<xs:element ref="SEVERE_TRAUMA_FLAG"/>                                           
<xs:element ref="SCOPE_FLAG"/>                                                   
<xs:element ref="SCOOP_FLAG"/>                                                   
<xs:element ref="SA_O2_FLAG"/>                                                   
<xs:element ref="ROSC_CODE"/>                                                    
<xs:element ref="REFERRING_DOCTOR_FULL_NAME"/>                                   
<xs:element ref="PUPIL_DS_CODE"/>                                                
<xs:element ref="PUPIL_AS_CODE"/>                                                
<xs:element ref="PHYSICAL_EXAMINATION"/>                                         
<xs:element ref="PERFUSION_PERIPHERAL_FLAG"/>                                    
<xs:element ref="PERFUSION_OTHER_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="PERFUSION_OBTURATOR_FLAG"/>                                     
<xs:element ref="PERFUSION_NONE_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="PERFUSION_NA_CL9PC_FLAG"/>                                      
<xs:element ref="PERFUSION_INTRAOSSEOUS_FLAG"/>                                  
<xs:element ref="PERFUSION_GLUC5PC_FLAG"/>                                       
<xs:element ref="PERFUSION_COLLOID_FLAG"/>                                       
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<xs:element ref="PERFUSION_CENTRALE_FLAG"/>                                      
<xs:element ref="PENETRATING_WOUND_FLAG"/>                                       
<xs:element ref="PATIENT_ZIP_CODE"/>                                             
<xs:element ref="PATIENT_VALIDATED"/>                                            
<xs:element ref="PATIENT_STREET_NR"/>                                            
<xs:element ref="PATIENT_STREET_CODE"/>                                          
<xs:element ref="PATIENT_SITE_DEPARTURE"/>                                       
<xs:element ref="PATIENT_SEX_CODE"/>                                             
<xs:element ref="PATIENT_NAME"/>                                                 
<xs:element ref="PATIENT_LOCALITY_CODE"/>                                        
<xs:element ref="PATIENT_INTERVENTION_ADDR_FLAG"/>                               
<xs:element ref="PATIENT_HOSPITAL_ARRIVAL"/>                                     
<xs:element ref="PATIENT_FOREIGN_ADRESS_FLAG"/>                                  
<xs:element ref="PATIENT_FOREIGN_ADDRESS"/>                                      
<xs:element ref="PATIENT_FIRSTNAME"/>                                            
<xs:element ref="PATIENT_DOB"/>                                                  
<xs:element ref="PATIENT_COUNTRY_CODE"/>                                         
<xs:element ref="PATIENT_BOX"/>                                                  
<xs:element ref="PACING_FLAG"/>                                                  
<xs:element ref="PACEMAKER_DS_FLAG"/>                                            
<xs:element ref="PACEMAKER_AS_FLAG"/>                                            
<xs:element ref="OTHER_PATHOLOGY_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="OTHER_EXTERNAL_AGENT_FLAG"/>                                    
<xs:element ref="OTHER_EXTERNAL_AGENT_DESC"/>                                    
<xs:element ref="OTHER_DOCTOR"/>                                                 
<xs:element ref="NIV_FLAG"/>                                                     
<xs:element ref="MOTOR_DEFICIT_DS_FLAG"/>                                        
<xs:element ref="MOTOR_DEFICIT_AS_FLAG"/>                                        
<xs:element ref="MEDICATION"/>                                                   
<xs:element ref="MEDICAMENT_INTOXICATION_FLAG"/>                                 
<xs:element ref="LUCAS_FLAG"/>                                                   
<xs:element ref="LARYNGUAL_MASK_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="LAB_FLAG"/>                                                     
<xs:element ref="KED_FLAG"/>                                                     
<xs:element ref="IV_DRUG_FLAG"/>                                                 
<xs:element ref="INTUBATION_FLAG"/>                                              
<xs:element ref="INTOXICATION_OTHER_FLAG"/>                                      
<xs:element ref="INTOXICATION_ETHYL_FLAG"/>                                      
<xs:element ref="INTOXICATION_CO_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="ICD9_DIAGNOSE4_CODE"/>                                          
<xs:element ref="ICD9_DIAGNOSE3_CODE"/>                                          
<xs:element ref="ICD9_DIAGNOSE2_CODE"/>                                          
<xs:element ref="ICD9_DIAGNOSE1_CODE"/>                                          
<xs:element ref="HOSPITAL_FOREIGN_ADDRESS"/>                                     
<xs:element ref="HOSPITAL_DOCTOR"/>                                              
<xs:element ref="HOSPITAL_CODE"/>                                                
<xs:element ref="HOSPITAL_CHOICE_CODE"/>                                         
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<xs:element ref="HEART_RATE_DS"/>                                                
<xs:element ref="HEART_RATE_AS"/>                                                
<xs:element ref="HARNESS_UPPER_LIMB_FLAG"/>                                      
<xs:element ref="HARNESS_LOWER_LIMB_FLAG"/>                                      
<xs:element ref="HANGING_FLAG"/>                                                 
<xs:element ref="GUEDEL_FLAG"/>                                                  
<xs:element ref="GLYCEMIA"/>                                                     
<xs:element ref="GLASGOW_VERBAL_ANSWER_DS_CODE"/>                                
<xs:element ref="GLASGOW_VERBAL_ANSWER_AS_CODE"/>                                
<xs:element ref="GLASGOW_MOTOR_RESPONS_DS_CODE"/>                                
<xs:element ref="GLASGOW_MOTOR_RESPONS_AS_CODE"/>                                
<xs:element ref="GLASGOW_EYE_OPENING_DS_CODE"/>                                  
<xs:element ref="GLASGOW_EYE_OPENING_AS_CODE"/>                                  
<xs:element ref="GASTRIC_TUBE_FLAG"/>                                            
<xs:element ref="WEAPON_FIRE_FLAG"/>                                             
<xs:element ref="VENTRICULAR_TACHYCAR_DS_FLAG"/>                                 
<xs:element ref="VENTRICULAR_TACHYCAR_AS_FLAG"/>                                 
<xs:element ref="VENTRICULAR_FIBRILLAT_DS_FLAG"/>                                
<xs:element ref="VENTRICULAR_FIBRILLAT_AS_FLAG"/>                                
<xs:element ref="VACUUM_MASTRESS_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="USUAL_TREATMENT"/>                                              
<xs:element ref="UNCONSCIOUS_DS_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="UNCONSCIOUS_AS_FLAG"/>                                          
<xs:element ref="TRANSPORT_TO_FOREIGN_FLAG"/>                                    
<xs:element ref="TRANSPORTATION_CODE"/>                                          
<xs:element ref="TRAFFIC_ACCIDENT_FLAG"/>                                        
<xs:element ref="TEST_INTUBATION_FLAG"/>                                         
<xs:element ref="TEMPERATURE"/>                                                  
<xs:element ref="TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_DS_FLAG"/>                               
<xs:element ref="TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_AS_FLAG"/>                               
<xs:element ref="SUICIDE_FLAG"/>                                                 
<xs:element ref="STROKE_FLAG"/>                                                  
<xs:element ref="ASYSTOLY_DS_FLAG"/>                                             
<xs:element ref="ASYSTOLY_AS_FLAG"/>                                             
<xs:element ref="ARTIFICIAL_VENTILATION_FLAG"/>                                  
<xs:element ref="ANTECEDENTS"/>                                                  
<xs:element ref="ANAMNESIS"/>                                                    
<xs:element ref="AGITATED_DS_FLAG"/>                                             
<xs:element ref="AGITATED_AS_FLAG"/>                                             
<xs:element ref="AEROSOL_FLAG"/>                                                 
<xs:element ref="ACUTE_CORONARY_SYNDROME_FLAG"/>                                 
<xs:element ref="ACCOMPANIMENT_CODE"/>                                           
<xs:element ref="ACCIDENTAL_CODE"/>                                              
<xs:element ref="ABNORMAL_BREATHING_DS_FLAG"/>                                   
<xs:element ref="ABNORMAL_BREATHING_AS_FLAG"/>                                   
 
</xs:sequence>                                                                   
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</xs:complextype>                                                                
 
</xs:element>                                                                    
 
</xs:schema>                     
                                                 

20.3 CSV Formaat voor de ziekenhuizen en de MUG diensten 

Column_name Data type Length 

MISSION_NR string 11 

CALL_DATE date 7 

CALL_TIME date 7 

CALLER_CODE string 2 

PLACE_CODE string 1 

SITE_COUNTRY_CODE string 2 

SITE_ZIP_CODE string 4 

SITE_LOCALITY_CODE string 50 

SITE_STREET_CODE string 50 

SITE_STREET_NR string 4 

SITE_BOX string 4 

SITE_OTHER_ADRESS string 255 

SITE_HIGHWAY_CODE string 50 

SITE_KM integer 22 

SITE_ADRESS_FOREIGN_COUNTRY string 255 

SITE_HOSPITAL_CODE string 4 

CALL_VALIDATED date 7 

MUG_PLACE_CODE string 1 

TEAM_IDENTIFICATION string 32 

SITE_CODE string 30 

SMUR_CODE string 30 

MUG_TIMING_CALL date 7 

MUG_TIMING_START date 7 

MUG_TIMING_SITE_ARRIVAL date 7 

MUG_TIMING_BASE_RETURN date 7 

GP_DOCTOR_FULL_NAME string 64 

INTERVENTION_VALIDATED date 7 

SMUR_RECORD_NR string 20 

PATIENT_SITE_DEPARTURE date 7 

PATIENT_HOSPITAL_ARRIVAL date 7 

PATIENT_NAME string 50 
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Column_name Data type Length 

PATIENT_FIRSTNAME string 50 

PATIENT_INTERVENTION_ADDR_FLAG integer 22 

PATIENT_COUNTRY_CODE string 2 

PATIENT_ZIP_CODE string 4 

PATIENT_LOCALITY_CODE string 50 

PATIENT_STREET_CODE string 50 

PATIENT_FOREIGN_ADRESS_FLAG integer 22 

PATIENT_STREET_NR string 4 

PATIENT_FOREIGN_ADDRESS string 255 

PATIENT_BOX string 4 

PATIENT_DOB date 7 

PATIENT_SEX_CODE string 1 

REFERRING_DOCTOR_FULL_NAME string 64 

DOCTOR_LOCATION_CODE string 1 

TRANSPORTATION_CODE string 2 

TRANSPORT_TO_FOREIGN_FLAG integer 22 

HOSPITAL_CODE string 4 

ACCOMPANIMENT_CODE string 1 

HOSPITAL_CHOICE_CODE string 1 

HOSPITAL_FOREIGN_ADDRESS string 255 

OTHER_DOCTOR string 64 

HOSPITAL_DOCTOR string 64 

PATIENT_VALIDATED date 7 

ANAMNESIS string 255 

ANTECEDENTS string 255 

USUAL_TREATMENT string 255 

ACCIDENTAL_CODE string 1 

TRAFFIC_ACCIDENT_FLAG integer 22 

FALL_FLAG integer 22 

MEDICAMENT_INTOXICATION_FLAG integer 22 

INTOXICATION_CO_FLAG integer 22 

INTOXICATION_ETHYL_FLAG integer 22 

INTOXICATION_OTHER_FLAG integer 22 

PENETRATING_WOUND_FLAG integer 22 

DROWNING_FLAG integer 22 

HANGING_FLAG integer 22 

ELECTROCUTION_FLAG integer 22 

WEAPON_FIRE_FLAG integer 22 

BURNS_FLAG integer 22 
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Column_name Data type Length 

OTHER_EXTERNAL_AGENT_FLAG integer 22 

OTHER_EXTERNAL_AGENT_DESC string 15 

PHYSICAL_EXAMINATION string 255 

DIAGNOSIS string 255 

GLYCEMIA integer 22 

TEMPERATURE integer 22 

CARDIAC_ARREST_FLAG integer 22 

SEVERE_TRAUMA_FLAG integer 22 

BREATHING_DIFFICULTIES_FLAG integer 22 

ACUTE_CORONARY_SYNDROME_FLAG integer 22 

STROKE_FLAG integer 22 

SUICIDE_FLAG integer 22 

OTHER_PATHOLOGY_FLAG integer 22 

PUPIL_AS_CODE string 1 

PUPIL_DS_CODE string 1 

GLASGOW_EYE_OPENING_AS_CODE string 1 

GLASGOW_EYE_OPENING_DS_CODE string 1 

GLASGOW_VERBAL_ANSWER_AS_CODE string 1 

GLASGOW_VERBAL_ANSWER_DS_CODE string 1 

GLASGOW_MOTOR_RESPONS_AS_CODE string 1 

GLASGOW_MOTOR_RESPONS_DS_CODE string 1 

BREATHING_FREQUENCY_AS_CODE string 1 

BREATHING_FREQUENCY_DS_CODE string 1 

ABNORMAL_BREATHING_AS_FLAG integer 22 

ABNORMAL_BREATHING_DS_FLAG integer 22 

CYANOSITE_AS_FLAG integer 22 

CYANOSITE_DS_FLAG integer 22 

UNCONSCIOUS_AS_FLAG integer 22 

UNCONSCIOUS_DS_FLAG integer 22 

AGITATED_AS_FLAG integer 22 

AGITATED_DS_FLAG integer 22 

CONVULSIONS_AS_FLAG integer 22 

CONVULSIONS_DS_FLAG integer 22 

MOTOR_DEFICIT_AS_FLAG integer 22 

MOTOR_DEFICIT_DS_FLAG integer 22 

SINUSAL_RATE_AS_FLAG integer 22 

SINUSAL_RATE_DS_FLAG integer 22 

TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_AS_FLAG integer 22 

TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_DS_FLAG integer 22 
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Column_name Data type Length 

AURICULAR_FIBRILLATION_AS_FLAG integer 22 

AURICULAR_FIBRILLATION_DS_FLAG integer 22 

ASYSTOLY_AS_FLAG integer 22 

ASYSTOLY_DS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_FIBRILLAT_AS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_FIBRILLAT_DS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_TACHYCAR_AS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_TACHYCAR_DS_FLAG integer 22 

EMD_AS_FLAG integer 22 

EMD_DS_FLAG integer 22 

AV_BLOCK_AS_FLAG integer 22 

AV_BLOCK_DS_FLAG integer 22 

PACEMAKER_AS_FLAG integer 22 

PACEMAKER_DS_FLAG integer 22 

HEART_RATE_AS string 3 

HEART_RATE_DS string 3 

BLOOD_PRESSURE_LO_AS string 2 

BLOOD_PRESSURE_LO_DS string 2 

BLOOD_PRESSURE_HI_AS string 2 

BLOOD_PRESSURE_HI_DS string 2 

SP_O2_AS integer 22 

SP_O2_DS integer 22 

ET_CO2_AS integer 22 

ET_CO2_DS integer 22 

CERVICAL_COLLOR_FLAG integer 22 

HARNESS_LOWER_LIMB_FLAG integer 22 

HARNESS_UPPER_LIMB_FLAG integer 22 

SCOOP_FLAG integer 22 

VACUUM_MASTRESS_FLAG integer 22 

KED_FLAG integer 22 

PERFUSION_NONE_FLAG integer 22 

PERFUSION_PERIPHERAL_FLAG integer 22 

PERFUSION_CENTRALE_FLAG integer 22 

PERFUSION_INTRAOSSEOUS_FLAG integer 22 

PERFUSION_OBTURATOR_FLAG integer 22 

PERFUSION_GLUC5PC_FLAG integer 22 

PERFUSION_COLLOID_FLAG integer 22 

PERFUSION_NA_CL9PC_FLAG integer 22 

PERFUSION_OTHER_FLAG integer 22 
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Column_name Data type Length 

GASTRIC_TUBE_FLAG integer 22 

AEROSOL_FLAG integer 22 

ARTIFICIAL_VENTILATION_FLAG integer 22 

NIV_FLAG integer 22 

GUEDEL_FLAG integer 22 

TEST_INTUBATION_FLAG integer 22 

INTUBATION_FLAG integer 22 

LARYNGUAL_MASK_FLAG integer 22 

PACING_FLAG integer 22 

IV_DRUG_FLAG integer 22 

EAD_AVAILABILITY_CODE string 1 

SHOCK_NR string 5 

EAD_BY_CODE string 1 

ROSC_CODE string 1 

SCOPE_FLAG integer 22 

ELECTROCARDIOGRAM_FLAG integer 22 

BLOOD_PRESSURE_FLAG integer 22 

SA_O2_FLAG integer 22 

ET_CO2_FLAG integer 22 

LAB_FLAG integer 22 

MEDICATION string 255 

FIO2_CODE string 1 

LUCAS_FLAG integer 22 

AUTO_PULSE_FLAG integer 22 

EVOLUTION_CODE string 1 

DEFIBRILLATION integer 22 

CPR integer 22 

ICD9_DIAGNOSE1_CODE string 6 

ICD9_DIAGNOSE2_CODE string 6 

ICD9_DIAGNOSE3_CODE string 6 

ICD9_DIAGNOSE4_CODE string 6 

20.4 CSV formaat voor de FOD. 

20.4.1 FOD_CALL 

Column_name Data type Length 

ID integer 22 

MISSION_NR string 11 

CALL_DATE date 7 

CALL_TIME date 7 
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Column_name Data type Length 

CALLER_CODE string 2 

PLACE_CODE string 1 

SITE_COUNTRY_CODE string 2 

SITE_ZIP_CODE string 4 

SITE_LOCALITY_CODE string 50 

SITE_STREET_CODE string 50 

SITE_STREET_NR string 4 

SITE_BOX string 4 

SITE_OTHER_ADRESS string 255 

SITE_HIGHWAY_CODE string 50 

SITE_KM integer 22 

SITE_ADRESS_FOREIGN_COUNTRY string 255 

SITE_HOSPITAL_CODE string 4 

CALL_VALIDATED date 7 

20.4.2 SPF_INTERVENTION 

Column_name Data type Length 

ID integer 22 

MUG_PLACE_CODE string 1 

TEAM_IDENTIFICATION string 32 

SITE_CODE string 30 

SMUR_CODE string 30 

MUG_TIMING_CALL date 7 

MUG_TIMING_START date 7 

MUG_TIMING_SITE_ARRIVAL date 7 

MUG_TIMING_BASE_RETURN date 7 

CALL_FK_ID integer 22 

INTERVENTION_VALIDATED date 7 

20.4.3 SPF_RECORD 

COLUMN_NAME DATA TYPE LENGTH 

ID integer 22 

SMUR_RECORD_NR string 20 

PATIENT_SITE_DEPARTURE date 7 

PATIENT_HOSPITAL_ARRIVAL date 7 

INTERVENTION_FK_ID integer 22 

PATIENT_INTERVENTION_ADDR_FLAG integer 22 

PATIENT_LOCALITY_CODE string 50 

PATIENT_FOREIGN_ADRESS_FLAG integer 22 
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COLUMN_NAME DATA TYPE LENGTH 

PATIENT_FOREIGN_ADDRESS string 255 

PATIENT_DOB date 7 

PATIENT_SEX_CODE string 1 

DOCTOR_LOCATION_CODE string 1 

TRANSPORTATION_CODE string 2 

TRANSPORT_TO_FOREIGN_FLAG integer 22 

HOSPITAL_CODE string 4 

ACCOMPANIMENT_CODE string 1 

HOSPITAL_CHOICE_CODE string 1 

HOSPITAL_FOREIGN_ADDRESS string 255 

HOSPITAL_DOCTOR string 64 

PATIENT_VALIDATED date 7 

ACCIDENTAL_CODE string 1 

TRAFFIC_ACCIDENT_FLAG integer 22 

FALL_FLAG integer 22 

MEDICAMENT_INTOXICATION_FLAG integer 22 

INTOXICATION_CO_FLAG integer 22 

INTOXICATION_ETHYL_FLAG integer 22 

INTOXICATION_OTHER_FLAG integer 22 

PENETRATING_WOUND_FLAG integer 22 

DROWNING_FLAG integer 22 

HANGING_FLAG integer 22 

ELECTROCUTION_FLAG integer 22 

WEAPON_FIRE_FLAG integer 22 

BURNS_FLAG integer 22 

OTHER_EXTERNAL_AGENT_FLAG integer 22 

OTHER_EXTERNAL_AGENT_DESC string 15 

DIAGNOSIS string 255 

GLYCEMIA integer 22 

TEMPERATURE integer 22 

CARDIAC_ARREST_FLAG integer 22 

SEVERE_TRAUMA_FLAG integer 22 

BREATHING_DIFFICULTIES_FLAG integer 22 

ACUTE_CORONARY_SYNDROME_FLAG integer 22 

STROKE_FLAG integer 22 

SUICIDE_FLAG integer 22 

OTHER_PATHOLOGY_FLAG integer 22 

PUPIL_AS_CODE string 1 

PUPIL_DS_CODE string 1 
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COLUMN_NAME DATA TYPE LENGTH 

GLASGOW_EYE_OPENING_AS_CODE string 1 

GLASGOW_EYE_OPENING_DS_CODE string 1 

GLASGOW_VERBAL_ANSWER_AS_CODE string 1 

GLASGOW_VERBAL_ANSWER_DS_CODE string 1 

GLASGOW_MOTOR_RESPONS_AS_CODE string 1 

GLASGOW_MOTOR_RESPONS_DS_CODE string 1 

BREATHING_FREQUENCY_AS_CODE string 1 

BREATHING_FREQUENCY_DS_CODE string 1 

ABNORMAL_BREATHING_AS_FLAG integer 22 

ABNORMAL_BREATHING_DS_FLAG integer 22 

CYANOSITE_AS_FLAG integer 22 

CYANOSITE_DS_FLAG integer 22 

UNCONSCIOUS_AS_FLAG integer 22 

UNCONSCIOUS_DS_FLAG integer 22 

AGITATED_AS_FLAG integer 22 

AGITATED_DS_FLAG integer 22 

CONVULSIONS_AS_FLAG integer 22 

CONVULSIONS_DS_FLAG integer 22 

MOTOR_DEFICIT_AS_FLAG integer 22 

MOTOR_DEFICIT_DS_FLAG integer 22 

SINUSAL_RATE_AS_FLAG integer 22 

SINUSAL_RATE_DS_FLAG integer 22 

TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_AS_FLAG integer 22 

TACHYCAR_SUPRA_VENTRIC_DS_FLAG integer 22 

AURICULAR_FIBRILLATION_AS_FLAG integer 22 

AURICULAR_FIBRILLATION_DS_FLAG integer 22 

ASYSTOLY_AS_FLAG integer 22 

ASYSTOLY_DS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_FIBRILLAT_AS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_FIBRILLAT_DS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_TACHYCAR_AS_FLAG integer 22 

VENTRICULAR_TACHYCAR_DS_FLAG integer 22 

EMD_AS_FLAG integer 22 

EMD_DS_FLAG integer 22 

AV_BLOCK_AS_FLAG integer 22 

AV_BLOCK_DS_FLAG integer 22 

PACEMAKER_AS_FLAG integer 22 

PACEMAKER_DS_FLAG integer 22 

HEART_RATE_AS string 3 
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COLUMN_NAME DATA TYPE LENGTH 

HEART_RATE_DS string 3 

BLOOD_PRESSURE_LO_AS string 2 

BLOOD_PRESSURE_LO_DS string 2 

BLOOD_PRESSURE_HI_AS string 2 

BLOOD_PRESSURE_HI_DS string 2 

SP_O2_AS integer 22 

SP_O2_DS integer 22 

ET_CO2_AS integer 22 

ET_CO2_DS integer 22 

CERVICAL_COLLOR_FLAG integer 22 

HARNESS_LOWER_LIMB_FLAG integer 22 

HARNESS_UPPER_LIMB_FLAG integer 22 

SCOOP_FLAG integer 22 

VACUUM_MASTRESS_FLAG integer 22 

KED_FLAG integer 22 

PERFUSION_NONE_FLAG integer 22 

PERFUSION_PERIPHERAL_FLAG integer 22 

PERFUSION_CENTRALE_FLAG integer 22 

PERFUSION_INTRAOSSEOUS_FLAG integer 22 

PERFUSION_OBTURATOR_FLAG integer 22 

PERFUSION_GLUC5PC_FLAG integer 22 

PERFUSION_COLLOID_FLAG integer 22 

PERFUSION_NA_CL9PC_FLAG integer 22 

PERFUSION_OTHER_FLAG integer 22 

GASTRIC_TUBE_FLAG integer 22 

AEROSOL_FLAG integer 22 

ARTIFICIAL_VENTILATION_FLAG integer 22 

NIV_FLAG integer 22 

GUEDEL_FLAG integer 22 

TEST_INTUBATION_FLAG integer 22 

INTUBATION_FLAG integer 22 

LARYNGUAL_MASK_FLAG integer 22 

PACING_FLAG integer 22 

IV_DRUG_FLAG integer 22 

EAD_AVAILABILITY_CODE string 1 

SHOCK_NR string 5 

EAD_BY_CODE string 1 

ROSC_CODE string 1 

SCOPE_FLAG integer 22 
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COLUMN_NAME DATA TYPE LENGTH 

ELECTROCARDIOGRAM_FLAG integer 22 

BLOOD_PRESSURE_FLAG integer 22 

SA_O2_FLAG integer 22 

ET_CO2_FLAG integer 22 

LAB_FLAG integer 22 

FIO2_CODE string 1 

LUCAS_FLAG integer 22 

AUTO_PULSE_FLAG integer 22 

EVOLUTION_CODE string 1 

DEFIBRILLATION integer 22 

CPR integer 22 

ICD9_DIAGNOSE1_CODE string 6 

ICD9_DIAGNOSE2_CODE string 6 

ICD9_DIAGNOSE3_CODE string 6 

ICD9_DIAGNOSE4_CODE string 6 
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