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Portahealth: hoe gebruikers beheren? 
 

Helpdesk  
Als u bij het gebruik van het gebruikersbeheer problemen ondervindt, kan u de helpdesk 
Portahealth via dit e-mailadres contacteren: portahealth@health.fgov.be  
 
Aanrader 
We raden u aan om steeds de knop ‘Terug’ op de webpagina’s te gebruiken in de plaats van 
de knop ‘Back’ van uw internetbrowser. 

BELANGRIJK: bij de nieuwste versie van een browser is het soms mogelijk dat niet alle 
elementen van een scherm zichtbaar zijn. Op dat moment zal de scrollbar rechts van het 
scherm zichtbaar zijn. Het volstaat om naar beneden te scrollen tot de andere elementen terug 
zichtbaar worden. 
 
U kunt het ‘Gebruikersbeheer (enkel voor de lokale beheerders)’ pas gebruiken nadat 
de directie van uw ziekenhuis u als lokaal beheerder Portahealth aangeduid heeft EN de 
FOD u ook als zodanig geregistreerd heeft. U kunt dan deze toepassing gebruiken voor 
het beheer van de gebruikers en hun toegangsrechten voor de verschillende 
registratiesystemen, de individuele feed-backs, de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken 
(STATHOSP), GIFTACTION, DATACOLLECT en Medical Imaging Device Identifier (MID-
ID). 
 
Alle schermen werden gemaakt voor een algemeen ziekenhuis. Belangrijke verschillen 
voor de andere types instellingen (psychiatrisch ziekenhuis, campus van een instelling, 
onderneming voor medische beeldvorming) zullen we expliciet vermelden. 
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1. Inloggen 

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

2. De applicatie selecteren 

 
Op de pagina ‘Applicaties Portahealth’ vindt u de link naar het gebruikersbeheer terug. 
 
Om de gebruikers voor de verschillende registratiesystemen, een van de individuele feed-
backs, STATHOSP, GIFTACTION, DATACOLLECT of MID-ID te beheren, kiest u de applicatie 
‘1. Gebruikersbeheer (enkel voor de lokale beheerders)’. Pas daarna kunt u inloggen. 
 

 
 
Als u als lokaal beheerder Portahealth voor meer dan 1 instelling geregistreerd bent, moet u 
vervolgens de instelling kiezen waarvoor u wil werken: u kiest de instelling door op de lijn met 
de naam van de instelling te klikken.  
 
U moet rekening houden met de volgende beperkingen: 
 

• Als u iemand toegang wil geven voor GIFTACTION, moet u een campus selecteren. 
Een campus herkent u aan de hand van het ‘Id’ in het gebruikersbeheer dat op de 
volgende manier samengesteld werd:  

o Erkenningnummer (zonder de voorloopnullen) + code campus.  
Voorbeeld: voor het ziekenhhuis 001 met campus 1234 zal het ‘Id’ 11234 zijn.  

o De naam van de instelling zal steeds het woord ‘site’ bevatten.  
Voorbeeld: voor ziekenhuis H. HART in Schelle, campus Kerk zal de naam ‘H. 
HART - SCHELLE – SITE KERK’ zijn. 

 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/portahealth
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Als u maar voor 1 instelling mag werken, ziet u onmiddellijk het scherm met de lijst van de 
gebruikers (zie verder). 
 
Na deze stappen zal bovenaan elk scherm de naam van de persoon die ingelogd is en de 
naam van de instelling (voor een ziekenhuis ook de gemeente) vermeld staan. 
 

 
 
Wanneer er voor een instelling voor de allereerste keer ingelogd wordt, bevat de pagina met 
de lijst van de gebruikers alleen de gegevens van de lokale beheerder Portahealth. Op dat 
ogenblik heeft deze tot geen enkele toepassing toegang.  
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3. Een nieuwe gebruiker aanmaken 

Om een nieuwe gebruiker te creëren, klikt u op de knop ‘ ’ links bovenaan het scherm, 
onder de header. 
 

 
 
Vervolgens verschijnt een scherm waarin u de gegevens van de gebruiker kan invoeren: 
 

 
 
U moet steeds de volgende gegevens invullen: 

• het rijksregisternummer, 

• de voornaam, 

• de naam, 

• het mailadres waarop de gebruiker binnen het ziekenhuis gecontacteerd kan worden.  
NIEUW: voor een gebruiker die voor meer dan 1 ziekenhuis werkt, kan het mailadres 
voor elk van die instellingen anders zijn. 

• de taalvoorkeur: deze is op dit moment beperkt tot ‘Frans’ en ‘Nederlands’. 
 
Wanneer u alle gegevens van een nieuwe gebruiker ingebracht hebt, klikt u op de knop 
‘Bevestigen’ om de gebruiker te creëren.  
 
Wil u de gebruiker toch niet toevoegen, dan klikt u op de knop ‘Annuleren’; 
 

BELANGRIJK 
Het rijksregisternummer van de betrokkene moet zorgvuldig ingevoerd worden omdat 
u dit veld met de knop ‘Wijzigen’ (zie punt 4 in dit document) niet kan aanpassen. Als 
het rijksregisternummer niet correct is, zal de gebruiker niet kunnen inloggen. 
 
Indien u toch het rijksregisternummer van een bestaande gebruiker moet wijzigen, 
moet u die gebruiker verwijderen (zie punt 7 in dit document) en opnieuw aanmaken. 
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Wanneer het rijksregisternummer niet correct is en wanneer een mailadres niet aan de 
technische standaarden voldoet (geen @ en / of geen punt in het deel na de @, ziet u de 
volgende foutmeldingen nadat u op ‘Bevestigen’ geklikt hebt. De gebruiker zal niet aan de 
lijst toegevoegd worden tenzij u eerst deze fouten corrigeert. 
 

 
 
Deze meldingen kunnen ook apart voorkomen, afhankelijk van welke van de 2 elementen 
foutief is. 
 

3.1. Een gebruiker bestaat al in onze databank met identieke 
gegevens 

 
In bepaalde gevallen kan de applicatie melden dat een gebruiker al in onze databank bestaat. 
De sleutel hiervoor is het rijksregisternummer. Dit is het geval wanneer: 

• een gebruiker eerder geschrapt werd en opnieuw aangemaakt moet worden 

• een gebruiker al voor een andere instelling toegangsrechten voor Portahealth heeft 

•  … 
 

In dat geval krijgt u het volgende scherm: 
 

 
 
U kunt kiezen tussen 'ik wil de gebruiker niet toevoegen' of 'ik wil de gebruiker 
toevoegen'.  
 
Klik op de knop "ik wil de gebruiker toevoegen" wanneer u de gebruiker effectief wil 
toevoegen. Daarna kunt u verder gaan met het toekennen van rechten voor applicaties 
en rollen (zie punt 5 en punt 6 van dit document). 
 
Wil u de gebruiker toch niet toevoegen, dn klikt u op de knop ‘Ik wil de gebruiker niet 
toevoegen’. 
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3.2. Een gebruiker bestaat al in onze databank maar de 
gegevens zijn niet identiek 

 
In bepaalde gevallen kan de applicatie melden dat een gebruiker al in onze databank bestaat. 
De sleutel hiervoor is het rijksregisternummer. Dit is het geval wanneer: 

• een gebruiker al voor een andere instelling toegangsrechten voor Portahealth heeft 

• … 
 

In dat geval krijgt u het volgende scherm: 
 

 
 
U hebt dan de volgende keuzes: 
 

- Ik wil de gebruiker niet toevoegen 
- Ik wil de gebruiker toevoegen zonder aanpassing van gegevens 
- Ik wil de gebruiker toevoegen en (een deel van) de gegevens wijzigen. 

 

3.2.1. Ik wil de gebruiker niet toevoegen 

 
Wanneer u op de knop ‘ik wil de gebruiker niet toevoegen’ klikt, keert u terug naar het 
scherm met de al bestaande gebruikers. De gebruiker werd niet toegevoegd. 

 

 
 

3.2.2. Ik wil de gebruiker toevoegen en (een deel van) de gegevens 
wijzigen 

 
Wanneer u op de knop ‘ik wil de gebruiker toevoegen en (een deel van ) de gegevens 
wijzigen’, krijgt u het volgende scherm: 
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De gegevens die niet identiek zijn, hebben een andere kleur. Deze gegevens kan u 
aanpassen. U hebt dan de keuze tussen ‘Annuleren’ en ‘Bevestigen’. Klikt u op ‘Annuleren’ 
dan ziet u opnieuw het scherm met alle gebruikers en wordt de gebruiker niet toegevoegd. 
 
Klikt u op de knop ‘Bevestigen’ Dan krijgt u de melding dat de gebruiker toegevoegd werd. 
Via de knop ‘terug naar overzicht alle gebruikers keert u terug naar het scherm met alle 
gebruikers voor de instelling. 
 

 
 

3.2.3. Ik wil de gebruiker toevoegen zonder aanpassing van de gegevens 

   
Wanneer u op de knop ‘ik wil de gebruiker toevoegen zonder aanpassing van de gegevens 
wijzigen’, krijgt u het volgende scherm: 
 

 
 
Via de knop ‘terug naar overzicht alle gebruikers keert u terug naar het scherm met alle 
gebruikers voor de instelling.  
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4. De gegevens van een gebruiker wijzigen 

 
Om de gegevens van een gebruiker te wijzigen, selecteert u eerst de gebruiker in het 
scherm met de lijst van de gebruikers. U klikt hiervoor op de naam van de gebruiker 

zodat deze blauw gemarkeerd is. Daarna klikt u op . Deze knop vindt u links 

bovenaan, naast de knop voor het creëren van een nieuwe gebruiker ( ).  

 

 
 
U ziet dan het scherm met alle gegevens van de gebruiker. Om deze te wijzigen, klikt 
u op de knop 'Wijzigen' onderaan de tabel met de gegevens van de gebruiker. Vanaf 
dan kan u alle gegevens (voornaam, naam, e-mail en taal) wijzigen behalve het 
rijksregisternummer. 
 

 
 
Wil u toch geen aanpassingen doorvoeren, dan klikt u op de knop ‘Sluiten’ 
 
Als u de aanpassingen ingevoerd hebt, bevestigt u deze door op de knop ‘Bevestigen’ 
te klikken. 
 

 
 
Wil u toch geen wijzigingen doorvoeren, klikt u op de knop ‘Annuleren’ 
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Opmerking: alle communicatie zal naar het e-mailadres van de gebruiker gestuurd 
worden die de gegevens opgeladen heeft of een actie ondernomen heeft. Als u de 
gegevens van de gebruiker wijzigt of verwijdert nadat de gebruiker gegevens 
opgeladen heeft, zal het e-mailadres voor het verzenden van de e-mails in geen geval 
wijzigen. Er wordt pas met het gewijzigde e-mailadres rekening gehouden wanneer 
deze gebruiker een volgende keer een actie onderneemt. 
 
Wanneer het rijksregisternummer niet correct is en wanneer een mailadres niet aan 
de technische standaarden voldoet (geen @ en / of geen punt in het deel na de @, 
ziet u de volgende foutmeldingen nadat u op ‘Bevestigen’ geklikt hebt. De gebruiker 
zal niet aan de lijst toegevoegd worden tenzij u eerst deze fouten corrigeert. 

 

 
 

Deze meldingen kunnen ook apart voorkomen, afhankelijk van welke van de 2 elementen 
foutief is. 
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5. De toegangen voor de verschillende applicaties beheren 

 
Om een gebruiker toegangsrechten tot de verschillende toepassingen toe te kennen of 
om deze te wijzigen, selecteert u eerst de gebruiker in het scherm met de lijst van de 
gebruikers. U klikt hiervoor op de naam van de gebruiker zodat deze blauw gemarkeerd 

wordt. Daarna klikt u op de knop . 
 

 
 
Het scherm geeft de lijst van de beschikbare toepassingen weer (met uitzondering van 
de toepassing ‘Gebruikersbeheer’). We geven hieronder de omschrijving van de 
applicatie, het registratiesysteem of de feedback met de technische naam zoals u die 
in het gebruikersbeheer kunt terugvinden. Dit document geeft de toestand weer van 
januari 2023. 

 

5.1. Rechten die voor een gebruiker in een algemeen 
ziekenhuis toegekend kunnen worden. 

 

 
 
Het kan zijn dat u in eerste instantie enkel de lijnen ziet zoals in het scherm hierboven. 
- De mogelijkheden voor een algemeen ziekenhuis zijn: 

o DATACOLLECT 
o MIDCAD 
o Portahealth 
o REDESIGN_PORTAHEALTH 
o STATHOSP 
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5.1.1. Wanneer u op het pijltje voor ‘DATACOLLECT’ klikt, ziet u de 
volgende mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
BMUC – Early adopters 

• Technische naam: DATACOLLECT 
 

5.1.2. Wanneer u op het pijltje voor ‘MIDCAD’ klikt, ziet u de volgende 
mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
Medical Imaging Device Identifier  

• Technische naam: MIDCAD_FRONT_OFFICE 
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5.1.3. Wanneer u op het pijltje voor ‘STATHOSP’ klikt, ziet u de volgende 
mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP) 

• Technische naam: STATHOSP 
 

5.1.4. Wanneer u op het pijltje voor ‘Portahealth’ klikt, ziet u de volgende 
mogelijkheden: 

 

 
 
(onvolledige weergave) 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 

 
‘Patient Blood Management’ enquête BeQuinT 

• Technische naam: QUEST_PBM_BeQuinT 
 

BFM: aanvullende informatie 

• Technische naam: CORRESPONDENCE 
 
Feedback marktaandeel per MDC 
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• Technische naam: FB_PMMA_MDC 
 
Feedback op de personeelsgegevens van MZG 

• Technische naam: FB_DPPG_RHMZG 
 
Pay for performance-programma voor algemene ziekenhuizen 

• Technische naam: FB_P4P 
 
Ongeplande heropnames in Belgische ziekenhuizen 

• Technische naam: HEROPNAMES_READMISSIONS 
 

Feedback op datakwaliteit: ongerechtvaardigde overlappende verblijven in MZG in 
Belgische acute ziekenhuizen 

• Technische naam: DATA_QUALITY 
 

Audit ziekenhuizen: Bariatrische heelkunde 

• Technische naam: AUDIT_BARIATRIC_SURGERY 
 

Audit ziekenhuizen: Zware medische beeldvorming 

• Technische naam: AUDIT_MEDICAL_IMAGING 
 
Audit ziekenhuizen: Keizersnede 

• Technische naam: AUDIT_CAESAREAN 
 

Datavalidatie VG-MZG 

• Technische naam: DATAVAL_DIVG 
 

NRGnew dynamische feedback 

• Technische naam: FB_NRG 
 

Bijkomende feedback NRG (enkel voor universitaire ziekenhuizen) 

• Technische naam: FB_NRG 
 

Activiteitendashboard COVID 19 voor algemene ziekenhuizen 

• Technische naam: FB_COVID19 
 

Feedback outliers verpleegkundige gegevens 

• Technische naam: FBOUTLIERS 
 

Feedback spoedgevallendienst (MZG) 

• Technische naam: FB_URG_RHMZG 
 

Feedback verpleegkundige gegevens van de MZG 

• Technische naam: FBDIVG 
 

POA feedback (aanwezigheid van de diagnose bij opname) 

• Technische naam: FBPOA 
 

Feedback Financiële Middelen 

• Technische naam: FB_FM_MF 
 

COVID-19-dashboard voor de ziekenhuizen 

• Technische naam: HOSPITAL_COV19_DASHBOARD 
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Voor de volgende feedback zijn er geen gegevens (meer) beschikbaar. Deze zullen op 
termijn uit de lijst met mogelijke applicaties verwijderd worden. 
 

• Feedback budget financiële middelen 
o Technische naam: BMF-BFM 

• Centrale dispatching bedbezetting 
o Technische naam: HOSPIBED 

• Feedback spoedregistratie (niet via MZG),  
o Technische naam: FB_UREG 

• Multidimensionele feedback naar de ziekenhuizen (MFZ) en Patient Safety 
Indicators (PSI) 

o Technische naam: FBI 

• Boordtabel middeleninzet per pathologie 
o Technische naam: MRP 

• Audit ziekenhuizen 
o Technische naam: AUDIT_HOSP 
o Deze werd ondertussen vervangen door ‘Bariatrische Heelkunde’ en 

‘Zware medische beeldvorming’ en ‘Keizersnede' 
 

De volgende applicaties zijn vervangen door de keuzemogelijkheden onder 
REDESIGN_PORTAHEALTH (zie verder) en zullen op termijn verwijderd worden: 
 

• Doorsturen MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iSubmission 

• Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iFollowup 

• Referentiegegevens MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iReference 

 

5.1.5. Wanneer u op het pijltje voor ‘REDESIGN_PORTAHEALTH’ klikt, ziet 
u de volgende mogelijkheden: 

 

 
 

U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 

Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) 

• Technische naam: Z 
 

Personeelsgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 
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• Technische naam: SFPERONE 
 

Revisorgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• Technische nam: SFREV 
 

Jaarlijkse gegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• Technische naam: SFANN 
 
Budgetgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• Technische naam: SFBUD 
 

Gegevens in verband met de sociale akkoorden voor de dienst financiering van de 
ziekenhuizen 

• Technische naam: SFACC 
 
Alles wat op dit moment onder ‘REDESIGN_PORTAHEALTH’ verschijnt, zal na verloop van 
tijd geïntegreerd worden onder ‘Portahealth’. 
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5.2. Rechten die voor een gebruiker in een psychiatrische 
afdeling van een algemeen ziekenhuis toegekend kunnen 
worden. 

 

 
 

Het kan zijn dat u in eerste instantie enkel de lijnen ziet zoals in het scherm hierboven.  
 
De mogelijkheden voor een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis zijn: 

o Portahealth 
o REDESIGN_PORTAHEALTH 

 

5.2.1. Wanneer u op het pijltje voor ‘Portahealth’ klikt, ziet u de volgende 
mogelijkheden: 

 

 
 

U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
Bevraging van de kinder- en jeugdpsychiatrische ziekenhuisdiensten (K / k / FOR K) 
inzake in-, door- en uitstroom 

• Technische naam: ADHOC_QUESTIONNAIRE 
 
MPG: benchmark rapport 

• Technische naam: MPG_RPM_BENCHMARK 
 

De volgende applicaties zijn vervangen door de keuzemogelijkheden onder 
REDESIGN_PORTAHEALTH (zie verder) en zullen op termijn verwijderd worden. 
 

• Doorsturen MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iSubmission 
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• Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iFollowop 

• Referentiegegevens MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iReference 

 

5.2.2. Wanneer u op het pijltje voor ‘REDESIGN_PORTAHEALTH’ klikt, ziet 
u de volgende mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) 

• Technische naam: P 
 

Alles wat op dit moment onder ‘REDESIGN_PORTAHEALTH’ verschijnt, zal na verloop van 
tijd geïntegreerd worden onder ‘Portahealth’. 
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5.3. Rechten die voor een gebruiker in een psychiatrisch 
ziekenhuis toegekend kunnen worden. 

 

  
 
Het kan zijn dat u in eerste instantie enkel de lijnen ziet zoals in het scherm hierboven. 
De mogelijkheden voor een psychiatrisch ziekenhuis zijn: 

o DATACOLLECT 
o Portahealth 
o REDESIGN_PORTAHEALTH 
o STATHOSP 

 

5.3.1. Wanneer u op het pijltje voor ‘DATACOLLECT’ klikt, ziet u de 
volgende mogelijkheden: 

 

 
 

U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
BMUC – Early adopters 

• Technische naam: DATACOLLECT 
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5.3.2. Wanneer u op het pijltje voor ‘Portahealth’ klikt, ziet u de volgende 
mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
Bevraging van de kinder- en jeugdpsychiatrische ziekenhuisdiensten (K / k / FOR K) 
inzake in-, door- en uitstroom 

• Technische naam: ADHOC_QUESTIONNAIRE 
 
MPG: benchmark rapport 

• Technische naam: MPG_RPM_BENCHMARK 
 
Feedback Financiële Middelen 

• Technische naam: FB_FM_MF 
 
BFM: aanvullende informatie 

• Technische naam: CORRESPONDENCE 
 

De volgende applicaties zijn vervangen door de keuzemogelijkheden onder 
REDESIGN_PORTAHEALTH (zie verder) en zullen op termijn verwijderd worden. 
 

• Doorsturen MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iSubmission 

• Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iFollowop 

• Referentiegegevens MZG, MPG, FinhostaPortal 
o Technische naam: iReference 
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5.3.3. Wanneer u op het pijltje voor ‘REDESIGN_PORTAHEALTH’ klikt, ziet 
u de volgende mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) 

• Technische naam: P 
 
Personeelsgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• Technische naam: SFPERONE 
 

Revisorgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• Technische nam: SFREV 
 

Jaarlijkse gegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• Technische naam: SFANN 
 
Budgetgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• Technische naam: SFBUD 
 

Gegevens in verband met de sociale akkoorden voor de dienst financiering van de 
ziekenhuizen 

• Technische naam: SFACC 
 
Alles wat op dit moment onder ‘REDESIGN_PORTAHEALTH’ verschijnt, zal na verloop van 
tijd geïntegreerd worden onder ‘Portahealth’. 
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5.3.4. Wanneer u op het pijltje voor ‘STATHOSP’ klikt, ziet u de volgende 
mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP) 

o Technische naam: STATHOSP 
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5.4. Rechten die voor een gebruiker in een campus van een 
algemeen ziekenhuis met  een erkende functie intensieve zorg 
toegekend kunnen worden. 

 

 
 
Het kan zijn dat u in eerste instantie enkel de lijnen ziet zoals in het scherm hierboven.  
 
De mogelijkheden voor een campus van een algemeen ziekenhuis zijn: 

o GIFTACTION 

 

5.4.1. Wanneer u op het pijltje voor ‘GIFTACTION’ klikt, ziet u de volgende 
mogelijkheden: 

 

 
 
U kunt dan rechten geven voor de volgende applicatie(s): 
 
“GIFT Action” Applicatie, toegang tot de registratie  van de gegevens betreffende de 
lokale donorcoördinatie 

• Technische naam: GIFTACTION_FRONTOFFICE 
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6. De toegangen voor de verschillende rollen van een applicatie 
beheren. 

 
Om een gebruiker de toegang tot een rol voor een specifieke applicatie te geven, selecteert u 
eerste de naam van de gebruiker en daarna de toepassing waarvoor u de rechten voor een rol 
wil toekennen (zie punt 5). Deze toepassing wordt dan blauw gemarkeerd. 
 
Om de lijst met rollen zichtbaar te maken, klikt u op het pijltje voor de applicatie. Op de lijn of 
lijnen daar onmiddellijk onder verschijnen de beschikbare rollen. U klikt dan op de gewenste 
rol zodat deze rol blauw gemarkeerd wordt. 
 
In het voorbeeld in het scherm hieronder geven we een gebruiker de rechten voor de rol 
‘UPLOADER’ voor de applicatie ‘Gegevens in verband met de sociale akkoorden voor de 
dienst financiering van de ziekenhuizen’ (voor de juiste betekenis: zie punt 6.1.7.) 
  

 
 
Om alle aanpassingen te bevestigen, klikt u vervolgens op ‘Volgende’. Daarna verschijnt het 
volgende scherm: 
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Dit scherm geeft een samenvatting weer van de toegekende rechten voor applicaties en rollen. 
Ook de rechten die geschrapt werden, worden links onderaan apart vermeld. 
 

 
 
Via de knop ‘Bevestigen’ valideert u de aangebrachte wijzigingen. 
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Wanner u op de knop ‘Bevestigen’ geklikt hebt, krijgt u het volgende scherm te zien: 
 

 
 
Wil u de aangebrachte wijzigingen toch niet definitief maken, dan klikt u op ‘Vorige’ 
 

 
 
Via de knop ‘Terug naar overzicht alle gebruikers’ komt u terug op het scherm met de lijst van 
de gebruikers voor het ziekenhuis. 
 
BELANGRIJK 
Indien u als lokaal beheerder Portahealth zelf ook toegang wenst tot een applicatie of een 
feedback, moet u zichzelf de nodige toegangsrechten geven. 
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6.1. Beschikbare rollen (januari 2023) 

 

6.1.1. Voor de applicatie(s) onder ‘DATACOLLECT’ 

 
Voor BMUC – Early adopters 

• Facultatieve rol: DIRECTOR. 

• Om de gegevens ter beschikking van de FOD te kunnen stellen moet de 
gebruiker over de rechten voor deze rol beschikken. 

• Om de gegevens in te geven, heeft de gebruiker geen rechten voor deze rol 
nodig. De rechten voor de toepassing volstaan. 

 

6.1.2. Voor de applicatie(s) onder ‘STATHOSP’ 

 
Voor de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP) 

• Facultatieve rol: DIRECTOR. 

• Om de gegevens ter beschikking van de FOD te kunnen stellen moet de 
gebruiker over de rechten voor deze rol beschikken. 

• Om de gegevens in te geven, heeft de gebruiker geen rechten voor deze rol 
nodig. De rechten voor de toepassing volstaan. 

 

6.1.3. Voor de applicatie(s) onder ‘MIDCAD’ 

 
Voor Medical Imaging Device Identifier  

• Verplichte rol: USER 
 

6.1.4. Voor de applicatie(s) onder ‘GIFTACTION’ 

 
Voor “GIFT Action” Applicatie, toegang tot de registratie  van de gegevens betreffende de 
lokale donorcoördinatie 

• Geen rol beschikbaar 
 

6.1.5. Voor de applicatie(s) onder ‘Portahealth’ 

 
Voor Patient Blood Management’ enquête BeQuinT 

• Verplichte rol: QUEST_PBM_BeQuinT_REPORTS_VIEWER 
 
Voor BFM: aanvullende informatie 

• Verplichte rol: CORRESPONDENCE_VIEWER 
 
Voor de feedback marktaandeel per MDC 

• Verplichte rol: FB_PMMA_MDC_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de feedback op de personeelsgegevens van MZG 

• Verplichte rol: FB_DPPG_RHMZG_REPORTS_VIEWER 
 
Voor het Pay for performance-programma voor algemene ziekenhuizen 

• Verplichte rol: FB_P4P_REPORTS_VIEWER 
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Voor de ongeplande heropnames in Belgische ziekenhuizen 

• Verplichte rol: HEROPNAMES_READMISSIONS_REPORTSVIEWER 
 
Voor de feedback op datakwaliteit: ongerechtvaardigde overlappende verblijven in MZG in 
Belgische acute ziekenhuizen 

• Verplichte rol: DATA_QUALITY_REPORTS_VIEWER 
 
Voor MPG: benchmark rapport 

• Verplichte rol: MPG_RPM_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de bevraging van de kinder- en jeugdpsychiatrische ziekenhuisdiensten (K / k / FOR K) 
inzake in-, door- en uitstroom 

• Verplichte rol: ADHOC_QUESTIONNAIRE_VIEWER 
 
Voor Audit ziekenhuizen: Bariatrische heelkunde 

• Verplichte rol: AUDIT_BARIATRIC_SURGERY_VIEWER 
 
Voor Audit ziekenhuizen: Zware medische beeldvorming 

• Verplichte rol: AUDIT_MEDICAL_IMAGING_VIEWER 
 
Voor Audit ziekenhuizen: keizersnede 

• Verplichte rol: AUDIT_CAESAREAN_VIEWER 
 
Voor de datavalidatie VG-MZG 

• Verplichte rol: DATAVAL_DIVG_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de NRGnew dynamische feedback 

• Verplichte rol: FB_NRG_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de bijkomende feedback NRG (enkel voor universitaire ziekenhuizen) 

• Verplichte rol: FB_NRG_REPORTS_VIEWER 
 
Voor het activiteitendashboard COVID 19 voor algemene ziekenhuizen 

• Verplichte rol: FB_COVID19_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de feedback outliers verpleegkundige gegevens 

• Verplichte rol: FBOUTLIERS_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de feedback spoedgevallendienst (MZG) 

• Verplichte rol: FB_URG_RHMZG_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de feedback verpleegkundige gegevens van de MZG 

• Verplichte rol: FBDIVG_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de POA feedback (aanwezigheid van de diagnose bij opname) 

• Verplichte rol: FBPOA_REPORTS_VIEWER 
 
Voor de Feedback Financiële Middelen 

• Verplichte rol: FB_FM_MF_REPORTS_VIEWER 
 
Voor het COVID-19-dashboard voor de ziekenhuizen 

• Verplichte rol: HOSPITAL_COV19_DASHBOARD_VIEWER 
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6.1.6. Voor de applicatie(s) onder ‘REDESIGN_PORTAHEALTH’ 

 
Voor de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG): 

• APPROVER: de persoon met rechten voor deze rol kan de gegevens ter 
beschikking van de FOD stellen 

• UPLOADER: de persoon met rechten voor deze rol kan gegevens opladen 

• VIEWER: de persoon met rechten voor deze rol kan de resultaten van de 
controles bekijken en downloaden 

 
Voor de Minimale Psychiatrische gegevens (MPG): 

• APPROVER: de persoon met rechten voor deze rol kan de gegevens ter 
beschikking van de FOD stellen 

• UPLOADER: de persoon met rechten voor deze rol kan gegevens opladen 

• VIEWER: de persoon met rechten voor deze rol kan de resultaten van de 
controles bekijken en downloaden 

 
 
Voor de personeelsgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen: 

• APPROVER: de persoon met rechten voor deze rol kan de gegevens ter 
beschikking van de FOD stellen 

• UPLOADER: de persoon met rechten voor deze rol kan gegevens opladen 

• VIEWER: de persoon met rechten voor deze rol kan de resultaten van de 
controles bekijken en downloaden 

 
Voor de revisorgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• APPROVER: de persoon met rechten voor deze rol kan de gegevens ter 
beschikking van de FOD stellen 

• UPLOADER: de persoon met rechten voor deze rol kan gegevens opladen 

• VIEWER: de persoon met rechten voor deze rol kan de resultaten van de 
controles bekijken en downloaden 

 
Voor de jaarlijkse gegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• APPROVER: de persoon met rechten voor deze rol kan de gegevens ter 
beschikking van de FOD stellen 

• UPLOADER: de persoon met rechten voor deze rol kan gegevens opladen 

• VIEWER: de persoon met rechten voor deze rol kan de resultaten van de 
controles bekijken en downloaden 

 
Voor de budgetgegevens voor de dienst financiering van de ziekenhuizen 

• APPROVER: de persoon met rechten voor deze rol kan de gegevens ter 
beschikking van de FOD stellen 

• UPLOADER: de persoon met rechten voor deze rol kan gegevens opladen 

• VIEWER: de persoon met rechten voor deze rol kan de resultaten van de 
controles bekijken en downloaden 

 
Voor de gegevens in verband met de sociale akkoorden voor de dienst financiering van de 
ziekenhuizen 

• APPROVER: de persoon met rechten voor deze rol kan de gegevens ter 
beschikking van de FOD stellen 

• UPLOADER: de persoon met rechten voor deze rol kan gegevens opladen 

• VIEWER: de persoon met rechten voor deze rol kan de resultaten van de 
controles bekijken en downloaden 
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7. Een gebruiker verwijderen 

 
Om een gebruiker te verwijderen, selecteert u eerst de gebruiker in het scherm met de lijst van 

de gebruikers door op de zijn naam te klikken. Daarna klikt u op de knop   om de 
geselecteerde gebruiker te verwijderen (derde knop van links, onder de header).  
 

 
 
De applicatie vraagt om de verwijdering te bevestigen. U klikt hiervoor op de knop ‘Verwijderen 
uit organisatie’. 
 

 
 
De toepassing bevestigt dat de gebruiker verwijderd werd. 
 

 
 
Om opnieuw naar het scherm met alle gebruikers te gaan, klikt u hiervoor op de knop ‘Terug 
naar overzicht alle gebruikers’. De gebruiker die u verwijderd hebt, zal niet meer in de lijst van 
gebruikers terug te vinden zijn. 
 
Wenst u de gebruiker toch niet te verwijderen, dan klikt u op de knop ‘Annuleren’ in plaats van 
op de knop ‘Verwijderen uit organisatie’. 
 

 
 


