
 

 Victor Hortaplein 40, bus 10  ●  1060 Brussel  ●  www.health.fgov.be 

Mevrouw, Mijnheer, Dokter 

 

Zoals we u in de rondzendbrief  van 16 maart 2020 met als onderwerp ‘Opschorting VG-MZG 
en MUG/PIT REG’ (ref. DBI/OMZ-CIR/n.02_20) gemeld hebben, werd de MUG-registratie 
sinds 1 maart 2020 opgeschort om in het kader van de COVID-crisis de diensten te ontlasten. 
Ondertussen kon er nog op vrijwillige basis geregistreerd worden. 

Nog steeds in het kader van de COVID-crisis hebben we nu besloten om de SMUREG-
applicatie definitief af te sluiten en de registratie van de MUG-interventies tijdelijk stop te 
zetten in afwachting van een beslissing over de toekomst van deze registratie. 

Vanaf 01/04/2021 zal het niet meer mogelijk zijn om MUG-fiches in de applicatie te 
registreren. We geven u na deze datum nog een maand, namelijk tot 09/05/2021, om de 
gegevens van de fiches die u al geregistreerd hebt, te downloaden. We raden u aan om dit 
zeker te doen: Na deze datum zullen we niet meer in staat zijn om u deze gegevens te 
bezorgen omdat we niet alle geregistreerde gegevens ontvangen (bijvoorbeeld de naam en 
de voornaam van de patiënt).  

Vanaf 10/05/2021 zal de MUGREG-applicatie definitief afgesloten worden en zal het niet 
meer mogelijk zijn deze te gebruiken. 

Opgepast : deze beslissing heeft geen impact voor de PIT-registratie. Deze registratie 
gebeurt sinds 1 januari 2021 via het EMRS-platform (cf. AMBUREG) en niet meer via de 
SMUREG-applicatie.  

Hebt u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons via onze generieke mailbox te 
contacteren: info.smurmug@health.fgov.be.  

Hoogachtend, 

 

 

         Annick Poncé 

         Waarnemend Directeur-generaal 

 Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
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