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Portahealth: gebruikershandleiding 
‘Zendingen’ en ‘Referenties’ 

 
Helpdesk   

Als u bij het gebruik van Portahealth problemen ondervindt, kan u de helpdesk Portahealth 
via dit e-mailadres contacteren: portahealth@health.fgov.be   
 
Als u bij het gebruik van GIFTACTION problemen ondervindt, kan u de helpdesk  
GIFTACTION via dit e-mailadres contacteren: gift@health.fgov.be  
 
Als u bij het gebruik van de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP) problemen 
ondervindt, kan u de helpdesk STATHOSP via dit e-mailadres contacteren: 
dominique.dicker@health.fgov.be  
 
Als u bij het gebruik van Medical Imaging Device Identifier (MID-ID) problemen ondervindt, 
kan u  de helpdesk MID-ID via dit mailadres contacteren: 
Info.aimbv@health.fgov.be 
 
Aanrader 

We raden u aan om enkel de knop ‘Terug’ of het logo van de FOD ( ) op de webpagina’s 

te gebruiken in 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. 
 
BELANGRIJK: u kan ‘Portahealth’ pas gebruiken nadat de lokaal beheerder Portahealth u 
als gebruiker gecreëerd heeft en u voldoende gebruikersrechten gegeven heeft. 
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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 geselecteerd hebt. U vindt 
dit document hier. 
 

2. De applicatie selecteren 

 
Op de pagina ‘Applicaties Portahealth’ vindt u de links naar alle beschikbare applicaties terug. 
 
Om de gegevens voor MZG, MPG of een van de registratiesystemen van de dienst 
‘Financiering van de ziekenhuizen’ door te sturen, kiest u onder ‘2. Registratiesystemen’ de 
applicatie ‘Portahealth’. Pas daarna kan u inloggen. 
 

 
 
Als u als gebruiker voor meer dan 1 instelling geregistreerd bent, moet u nu de instelling kiezen 
waarvoor u wil werken: u kiest de instelling door op de lijn met de naam van de instelling te 
klikken zodat deze lijn blauw gemarkeerd wordt. 
 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/portahealth
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Via het volgende tussenscherm komt u uiteindelijk in de applicatie terecht. 
 

 
 
Als u maar voor 1 ziekenhuis kan werken, komt u onmiddellijk – zonder de tussenstap voor de 
selectie van een ziekenhuis – in het volgende scherm terecht. 
 

 
 
Dit scherm heeft 2 onderdelen: 

- Zendingen 
- Referenties 
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Via ‘Zendingen’ kunt u gegevens opladen, de resultaten van de controles opvolgen en 
gegevens ter beschikking van de FOD stellen. Voor meer informatie verwijzen we naar punt 
3, verder in deze handleiding. 
 
Via ‘Referenties’ kan u de referentiegegevens raadplegen die specifiek zijn voor uw ziekenhuis 
(zoals o.a. erkende bedindexen en hun aantallen, de erkende zorgprogramma’s, functies, …). 
Algemene referentiegegevens (zoals de lijst met de ICD-10-BE codes) zijn beschikbaar op de 
website van het betrokken registratiesysteem. Voor meer informatie verwijzen we naar punt 4 
in deze handleding.  
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3. ‘Zendingen’ 

 
Bij het eerste gebruik van deze nieuwe applicatie zult u nog geen eerdere zendingen 
terugvinden. Nadien vin dt u alle zendigen van de registratiesystemen terug waarvoor de lokaal 
beheerder Portahealth u de nodige rechten gegeven heeft. 
 

3.1. Wat zien we? 

 
Op het openingsscherm staat er een tabel met de volgende gegevens: 

- Registratiesysteem: hier kan je de verschillende mogelijke registratiesystemen zien 
waarvoor de lokaal beheerder Portahealth je de nodige rechten gegeven heeft, 

- Registratiejaar: enkel die registratiejaren waarvoor er al gegevens opgeladen zijn.  
- Registratieperiode: de mogelijke waarden hier zijn afhankelijk van het 

registratiesysteem. 
o Voor de minimale ziekenhuisgegevens (MZG) en de minimale psychiatrische 

gegevens (MPG) zal dit 1 of 2 zijn; 
o Voor de jaarlijkse gegevens (SFANN), de budgettaire gegevens (SFBUD), de 

revisor-gegevens (SFREV), de gegevens in verband met de sociale 
akkoorden (SFACC) en de personeelsgegevens (SFPERONE) zal dit steeds 
12 zijn. 

- Zendingsnummer: dit geeft het aantal zendingen weer dat tot dan voor het 
ziekenhuis, eenzelfde registratiesysteem, registratiejaar en registratieperiode 
opgeladen werd. 

- Status datum: dit is de datum van het laatste statuut. 
- Status: geeft aan wat de status is van de betrokken zending. De mogelijkheden zijn 

beperkt tot: 
o Uitgevoerd. 
o De verwerking is bezig. 

- Acties:  via de link in deze kolom kan je meer details te zien krijgen, zoals alle tot dan 
doorlopen fasen van de verwerking.  

 

 
 
Deze tabel is leeg wanneer er nog geen gegevens opgeladen zijn voor het 
registratiesysteem waarvoor u de nodige rechten hebt. 
 
Drie van deze kolommen laten toe te sorteren en te filteren, namelijk: 

- Registratiesysteem, 
- Registratiejaar, 
- Registratieperiode. 

 
Je kan de zoekresultaten verfijnen door in het witte vakje een waarde in te vullen. 
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Klik je op , dan kan je de sortering aanpassen, alfabetisch  van A – Z of Z - A voor het 
registratiesysteem, of numeriek (oplopend of dalend) voor het registratiejaar en de 
registratieperiode. 
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3.2. Gegevens opladen 

 
Om gegevens te kunnen opladen, klikt u eerst op de knop ‘Opladen’. 

 

 
 
Dan verschijnt het volgende invulscherm: 
 

 
 
U moet drie elementen invullen: 

- registratiesysteem, 
- registratiejaar, 
- registratieperiode. 

 
De volgorde van de volgende stappen moet strikt gevolgd worden. Portahealth laat geen 
andere volgorde toe. 
 

3.2.1. Registratiesysteem  

 
U moet eerst een registratiesysteem kiezen. Hiervoor hebt u de volgende 
keuzemogelijkheden: 
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- MZG: Minimale Ziekenhuisgegevens, enkel voor algemene ziekenhuizen. 
- MPG: Minimale Psychiatrische Gegevens, voor de psychiatrische afdelingen van een 

algemeen ziekenhuis (PAAZ) en psychiatrische ziekenhuizen. 
- SFREV: gegevens revisor, voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen. 
- SFANN: jaarlijkse gegevens, voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen. 
- SFBUD: budgettaire gegevens, voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen. 
- SFACC: sociale akkoorden, voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen. 
- SFPERONE: personeelsgegevens, voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen. 
 

Uw keuzemogelijkheden kunnen beperkt zijn: de lokaal beheerder Portahealth kan u voor 
slechts een beperkt  aantal registratiesystemen gebruikersrechten geven. 
 

3.2.2. Registratiejaar 

 
Daarna moet u het jaar kiezen waarvoor u wil werken. 
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3.2.3. Registratieperiode 

 
Ten slotte moet u de registratieperiode kiezen waarvoor u gegevens wenst door te sturen. De 
keuzemogelijkheden hangen af van het geselecteerde registratiesysteem en het 
geselecteerde registratiejaar.  
 

 
 
U moet er zich bewust van zijn dat enkel de laatste zending voor een zelfde registratiesysteem, 
registratiejaar en registratieperiode weergegeven wordt. Dat betekent dat, zodra u (of een 
collega met dezelfde rechten) een nieuwe zending voor een registratiesysteem, registratiejaar 
en registratieperiode oplaadt, alle informatie over de vorige zending niet langer beschikbaar 
is. 
 

3.2.4. Selectie van het zip-bestand met de op te laden gegevens 

 
Vervolgens moet u het zip-bestand selecteren dat u wil opladen. Voor de structuur van de 
naam en de inhoud van dit zip-bestand verwijzen we naar de registratiehandleiding van de 
verschillende registratiesystemen. 
 
Om het zip-bestand te selecteren, moet u op de knop ‘Selecteer’ klikken en het zip-bestand 
met de te verzenden bestanden zoeken.  
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Zodra u dat zip-bestand gevonden hebt (in ons voorbeeld een bestand voor MZG), selecteert 
u dit bestand door op de knop ‘Openen’ te klikken.  
  

 
 
Dan krijgt u het volgende scherm: naast de knop ‘Selecteer’ wordt dan het gekozen bestand 
weergegevens. 
 
Ten slotte klikt u op de knop ‘Opladen’. U krijgt dan gedurende korte tijd de boodschap ‘een 
ogenblik a.u.b.’ te zien. 
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Vanaf dit moment wordt de validatie van de naam (structuur) van het zip-bestand en het aantal 
bestanden en hun naam in dit zip-bestand online uitgevoerd. Bij een eventuele fout verschijnt 
een scherm met een foutmelding in het rood (zie verder). 
 
U moet eerst het probleem verhelpen en daarna de procedure voor het verzenden opnieuw 
uitvoeren. 
 
Wanneer deze eerste fase van het opladen van het bestand goed verlopen is, verschijnt er 
bovenaan de melding ‘Uw zending is succesvol opgeladen’  
 

 
 
Dan starten de batch-programma’s van de FOD om de gegevens in de gegevensbanken van 
de FOD Volksgezondheid op te laden en de controles van die gegevens op te starten. 
 
Onmiddellijk na het opladen verschijnt er een lijn voor de instelling, het registratiesysteem, het 
registratiejaar en de registratieperiode die u net opgeladen hebt. In eerste instantie blijft het 
veld in de kolom ‘Statuut’ leeg (zie het scherm hierboven). 
 
Als de lokaal beheerder Portahealth u de nodige rechten gegeven heeft, kan u in deze 
applicatie de verschillende fasen van de verwerking volgen. Dit is echter niet nodig: u ontvangt 
een e-mail wanneer de verwerking van de opgeladen gegevens volledig ten einde is.  
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NIEUW: vanaf nu is het mogelijk om het verloop van de verwerking op te volgen: wanneer u 
in het detailscherm de knop ‘opvolgen’ naar rechts schuift, wordt het scherm elke minuut 
vernieuwd zodat u online kan volgen welke delen ondertussen verwerkt werden. 
 

 
 
OPGEPAST: na 10 minuten inactiviteit gebeurt er automatisch een log out. U moet dan 
opnieuw inloggen wanneer u in de applicatie verder wil werken. 
 

Belangrijk: 

- Het ziekenhuis kan voor éénzelfde registratiesysteem, registratiejaar en 
registratieperiode zoveel zendingen opsturen als het wenst, zolang het de bestanden 
niet officieel ter beschikking van de FOD heeft gesteld. 

- Per dag is het aantal zendingen voor éénzelfde registratiesysteem, registratiejaar 
en registratieperiode echter beperkt. Een instelling (alle gebruikers samen) kan per 
kalenderdag tot zeven zendingen opladen voor gegevens met fouten in de technische 
controles en tot drie zendingen als de verwerking volledig doorloopt tot en met de 
inhoudelijke controles. De grens die het eerst bereikt wordt, bepaalt het maximaal 
aantal zendingen dat op 1 kalenderdag doorgestuurd kan worden. 

- Bij iedere nieuwe zending voor éénzelfde registratiesysteem, registratiejaar en 
registratieperiode wordt het volgnummer met één eenheid verhoogt. De resultaten van 
de vorige zending kunnen dan niet meer geraadpleegd worden. 

 

3.2.5.  Mogelijke online foutmeldingen 

 
Elk van de volgende foutmeldingen moeten eerst gecorrigeerd worden (voor zover het niet 
gaat om een probleem langs de kant van de FOD). De gecorrigeerde gegevens moeten 
daarna opnieuw opgeladen worden. 

3.2.5.1. Problemen bij de selectie 

 

A. U kunt niet op de knop ‘Opladen’ klikken. 

 U bent geregistreerd als gebruiker van het ziekenhuis waarvoor u wil werken. De lokaal 
beheerder Portahealth van deze instelling heeft u al voor een of meerdere 
registratiesystemen gebruikersrechten gegeven, maar heeft u voor geen enkel van de 
registratiesystemen de rol ‘UPLOADER’ toegekend. 
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 Contacteer de lokaal beheerder Portahealth van uw instelling. 
 

B. U kunt niet het registratiesysteem kiezen waarvoor u gegevens wil opladen. 

 U bent geregistreerd als gebruiker van het ziekenhuis waarvoor u wil werken. De 
lokaal beheerder Portahealth van deze instelling heeft u al voor een of meerdere 
registratiesystemen de gebruikersrechten voor ‘UPLOADER’ gegeven, maar niet voor 
het registratiesysteem (in ons voorbeeld MZG) waarvoor u wil werken. 

 

 
 

 Contacteer de lokaal beheerder van uw instelling 
 

C. U moet eerst een registratiesysteem kiezen. Pas daarna kan u een bestand 
opladen.  
U moet eerste een registratiejaar kieren. Pas daarna kan u een bestand 
opladen. 
U moet eerst een registratieperiode kiezen. Pas daarna kan u een bestand 
opladen.  
U moet eerst een bestand selecteren. Pas daarna kan u een bestand opladen.  

 U hebt op de knop ‘Opladen’ geklikt zonder eerste een registratiesysteem, een 
registratiejaar, een registratieperiode en via de knop ‘Selecteer’ een zip-bestand te 
kiezen. 
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 U moet eerst een registratiesysteem selecteren, vervolgens een registratiejaar, 
daarna een registratieperiode en tot slot een zip-bestand vooraleer u op de knop 
‘Opladen’ klikt. Deze 4 boodschappen verdwijnen nadat u alle selecties gemaakt hebt. 
Voor elke selectie die u niet gemaakt hebt, zal de overeenkomstige lijn opnieuw 
verschijnen nadat u op de knop ‘Opladen’ geklikt hebt. 

 

3.2.5.2. Problemen met de naam van het zip-bestand 

 

A. De extensie van het geselecteerd bestand is niet ‘zip’ of ‘ZIP’. Selecteer een 
bestand met deze extensie 

 De extensie van het bestand dat u gekozen hebt, is niet ‘zip’.  

 U moet een ander bestand, met extensie ‘zip’, selecteren. 
 

 
 



 16 

B. De naam van het geselecteerde bestand komt niet overeen met de gekozen 
parameters. Selecteer het bestand met de verwachtte naam.  

 Eén van de onderdelen van de naam van het zip-bestand stemt niet overeen met de 
richtlijnen of komt niet overeen met het geselecteerde ziekenhuis, registratiesysteem, 
registratiejaar of registratieperiode. Het kan dus om elk van deze verschillende 
onderdelen van de naam gaan. Controleer hierbij ook of de streepjes en punten in de 
naam correct genoteerd werden. 

 Corrigeer de naam van het bestand of selecteer het correcte bestand. 
 

 
 

C. De naam van het geselecteerde bestand bevat niet alle verwachte elementen. 
Selecteer het bestand met alle elementen in de naam. 

 De naam van het zip-bestand is niet volledig: het bevat niet alle elementen die in de 
richtlijnen beschreven staan. 

 Voorbeeld: 001-Z.zip 
 

 
 

D. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van het bestand, gelieve later 
opnieuw te proberen. 

 Dit is een algemene foutmelding. We raden aan om het later opnieuw te proberen. 
 Blijft dit probleem zich voordoen, raden we u aan om contact op te nemen met de 

helpdesk Portahealth (portahealth@health.fgov.be) met een zo nauwkeurig mogelijke 
beschrijving van de omstandigheden waarin deze melding zich heeft voorgedaan met 
de nodige screen shots. 

  

mailto:portahealth@health.fgov.be
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3.2.5.3. Problemen met het aantal txt-bestanden in het zip-bestand 

 

A. Het (zip)-bestand dat u wil opladen, is leeg (bevat geen enkel bestand of 
gegeven): maak een nieuw (zip)-bestand aan met het vereiste aantal bestand 
(afhankelijk van het gekozen registratiesysteem en registratiejaar) of selecteer 
het juiste (zip)-bestand en laad dit op. 

 In het zip-bestand werd geen enkel van de verwachte txt-bestanden teruggevonden. 
 Maak een nieuw zip-bestand met het vereiste aantal bestanden aan of selecteer het 

correcte bestand. 
 

 
 

B. We vinden na het ‘uitpakken’ van het (zip)-bestand enkel de volgende 
bestanden terug: xxx-x-x.x-xxx xxx-x-x.x-xxx …. Maak een nieuw (zip)-bestand 
aan met het juiste aantal bestanden en/of de juiste namen en laad dit opnieuw 
op.  

 Het zip-bestand bevat minder bestanden (met een volledig correcte naam) dan vereist 
(minimaal 1 maar minder dan het vereiste aantal bestanden). In de foutmelding vindt u 
het overzicht van de correcte bestanden die wel aanwezig zijn 

 Maak een nieuw zip-bestand met het vereiste aantal bestanden aan of selecteer het 
correcte bestand. 
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3.2.5.4. Problemen met de namen van een of meerdere van de verwachte txt-
bestanden. 

 

A. We vinden na het ‘uitpakken’ van het (zip)-bestand enkel de volgende 
bestanden terug (met een correcte bestandsnaam): xxx-x-x.x-xxx xxx-x-x.x-xxx 
…. Maak een nieuw (zip)-bestand aan met het juiste aantal bestanden en/of de 
juiste namen en laad dit opnieuw op.  

 Een van de onderdelen van de bestandsnaam van een of meerdere van de txt-
bestanden komt niet overeen met wat volgens de richtlijnen verwacht wordt. Het kan 
dus om elk van de verschillende onderdelen van de naam gaan. Controleer hierbij ook 
of de streepjes en punten in de naam correct genoteerd werden. 
In ons voorbeeld is de naam voor STAYHOSP niet helemaal correct. 

 

 
 

 Corrigeer de naam van het / de bestand(en) en maak een nieuw zip-bestand met het 
vereiste aantal bestanden aan of selecteer het correcte bestand. 

 

3.2.5.5.  Problemen bij het opladen van het bestand 

A. Uw zip-bestand kon niet correct worden geüpload. Gelieve de operatie te 
herhalen. 

 Tijdens het opladen heeft zich een technisch probleem voorgedaan. We raden aan om 
later opnieuw te proberen.  

 Als er zich weer een technisch probleem voordoet, moet u de Portahealth-helpdesk 
van de FOD Volksgezondheid contacteren (portahealth@health.belgium.be). Het is 
dan belangrijk om te vermelden welke foutmelding u exact kreeg. Stuur bij voorkeur 
een print screen van de foutmelding mee. 

 

B. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van het bestand, gelieve later 
opnieuw te proberen 

 Er kunnen twee problemen aan de grondslag van deze foutmelding liggen: 
a. Er is een probleem met de ftp-server van de FOD.  

Probeer later opnieuw. 
b. De firewall van uw ziekenhuis laat geen filetransfer via ftp toe: de poorten 430 

of 480 zijn gesloten.  
Contacteer de ICT-dienst (helpdesk) van uw ziekenhuis. 

 

mailto:portahealth@health.fgov.be
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C. Voor deze instelling en dit registratiesysteem verwachten we voor dit 
registratiejaar en deze registratieperiode geen gegevens meer: de erkenning 
stopt voor het begin van deze registratieperiode. 

 U probeert gegevens door te sturen voor een ziekenhuis waarvoor de FOD in zijn 
databank met de erkenningen van alle ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten geen 
informatie meer heeft. De instelling heeft geen erkenning meer voor dit registratiejaar 
en deze registratieperiode. 

 U hoeft voor deze instelling, dit registratiejaar en deze registratieperiode geen 
gegevens meer door te sturen tenzij de instelling opnieuw een erkenning krijgt. 

 

 
 

D. Voor deze instelling en dit registratiesysteem verwachten we voor dit 
registratiejaar en deze registratieperiode nog geen gegevens: de erkenning 
start pas na het einde van deze registratieperiode.  

 U probeert gegevens door te sturen voor een ziekenhuis waarvoor de FOD in zijn 
databank met de erkenningen van alle ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten nog geen 
informatie heeft. De instelling heeft nog geen erkenning voor dit registratiejaar en deze 
registratieperiode. 

 U hoeft voor deze instelling, dit registratiejaar en deze registratieperiode nog geen 
gegevens door te sturen. 
 

E. Het (zip)-bestand dat u wil doorsturen, is groter dan 25 MB. Contacteer de 
helpdesk Portahealth met een print screen van deze foutmelding en de grootte 
van het (zip)-bestand: portahealth@health.belgium.be 

 Het zip-bestand dat u wil doorsturen, is groter dan 25 MB.  
 Contacteer de FOD via portahealth@health.fgov.be met een print screen van de 

foutmelding en de grootte van uw zip-bestand. 
 

F. We kunnen het (zip)-bestand niet ‘uitpakken’. We raden u aan om het volgende 
na te gaan: 

o Wanneer het bestand beschermd is met een paswoord: verwijder het 
paswoord 

o De gebruikte compressiemethode is niet compatibel met het ‘zip’-
formaat. 

o Contacteer in alle andere gevallen de helpdesk van Portahealth: 
portahealth@health.fgov.be 

 Onze programma’s slagen er niet in om uw bestand te unzippen.  
a) Kijk eerst na of het zip-bestand door een paswoord beschermd wordt.  

Verwijder dit paswoord. 

mailto:portahealth@health.fgov.be
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b) U hebt de gegevens gecomprimeerd in een formaat dat niet compatibel is met 
het ‘zip’-formaat of u hebt de extensie aangepast naar ‘zip’.  
Gebruik een ander compressie-programma. 

c) Contacteer in alle andere gevallen de FOD via portahealth@health.fgov.be met 
een print screen van de foutmelding. 

 

 
 

G. De gegevens voor het registratiesysteem, het registratiejaar en de 
registratieperiode die u gekozen hebt, werden al ter beschikking van de FOD 
gesteld. U kunt hiervoor geen nieuwe gegevens meer opladen. 

 U of een van uw collega’s heeft de gegevens voor uw instelling voor deze  collecte, dit 
jaar en deze periode al ter beschikking van de FOD gesteld (= gefinaliseerd). U kunt 
voor dit registratiesysteem, dit jaar en deze periode geen nieuwe gegevens meer 
doorsturen. 

 

 
 

H. Tijdens het opladen is er een technisch probleem opgetreden. We raden u aan 
om later dit bestand opnieuw op te laden. Blijft het probleem bestaan, raden we 
aan om de helpdesk Portahealth te contacteren: portahealth@health.fgov.be  

 Dit is er een algemene foutmelding voor een reeks problemen die momenteel niet 
gespecifieerd kunnen worden. 

 Contacteer ook in dit geval de FOD via portahealth@health.fgov.be met een print 
screen van de foutmelding.

mailto:portahealth@health.fgov.be
mailto:portahealth@health.fgov.be
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3.3. De controleresultaten raadplegen: technische controles 

 
De batch-programma’s van de FOD kunnen in twee grote groepen onderverdeeld worden: 

- de technische controles, 
- de business of inhoudelijke controles. 

 
In dit deel van de handleiding bespreken we de verschillende mogelijke foutmeldingen van 
de technische controles. De verwerking van de gegevens stopt bij de eerste van deze 
controles waarvoor er een fout gevonden wordt omdat elk van deze controles de verdere 
verwerking verhinderen. De gevonden fout moet dan eerst gecorrigeerd worden. Daarna 
moeten deze gecorrigeerde gegevens opgeladen worden. 
 
Vanaf deze fase van de verwerking verschijnen er geen meldingen meer op het scherm. De 
persoon die de gegevens opgeladen heeft, ontvangt een mail van zodra de verwerking niet 
meer verder gezet kan worden. Hieronder verstaan we dat er een fout gevonden werd voor 
een van de volgende technische controles of dat de verwerking volledig ten einde is, dus 
inclusief alle business controles en bijbehorende rapporten (zie punt 3.4) 
 
We onderscheiden de volgende mogelijke fouten: 
 

- Gemeenschappelijk voor alle registratiesystemen 
o Probleem eerste record 
o Te weinig velden 
o Data Type – Data Format (DT-DF) 
o Mandatory Fields (MF) 

 
- Enkel voor MZG en MPG 

o Meer dan 1 record in het bestand dat als eerste opgeladen wordt 
o Primary Key (PK) 
o Foreign Key (FK) 

 
- Enkel voor SFREV, SFANN, SFBUD, SFACC en SFPERONE 

o Record Type (RT) 
o Unexpected Fields (UF) 

 

3.3.1. Probleem eerste record (gemeenschappelijk voor alle 
registratiesystemen) 

 
Wanneer u deze fout krijgt, betekent dit dat er in het eerste record van het eerste bestand 
dat opgeladen wordt, een belangrijke fout staat: 

- Het erkenningsnummer komt niet overeen met dat in de naam van het bestand 
- Het registratiejaar komt niet overeen met dat in de naam van het bestand 
- De registratieperiode komt niet overeen met dat in de naam van het bestand 

 
Het kan om een van deze problemen gaan, maar ook om elke mogelijke combinatie van 
deze drie problemen. 

 De verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 
 
Wat is voor elk van de verschillende registratiesystemen het eerste bestand dat opgeladen 
wordt? 

- Voor MZG: het bestand HOSPITAL 
- Voor MPG: het bestand SI 
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- Voor SFREV: het bestand EXPORTREV (bovendien het enige bestand voor deze 
registratie) 

- Voor SFANN: het bestand EXPORTANN (bovendien het enige bestand voor deze 
registratie) 

- Voor SFBUD: het bestand EXPORTBUD (bovendien het enige bestand voor deze 
registratie) 

- Voor SFACC: het bestand EXPORTACC (bovendien het enige bestand voor deze 
registratie) 

- Voor SFPERONE: het bestand EXPORTPERONE (bovendien het enige bestand 
voor deze registratie) 

 
Om te weten over welke velden het juist gaat, verwijzen we naar de registratiehandleidingen 
van deze registraties. 
 
Voor deze zending ziet u voor de het statuut ‘Uitgevoerd’ 
 

 
 
Wanneer u op ‘Details’ in de kolom ‘Actie’ klikt, ziet u de volgende informatie: 
‘Tegenstrijdigheid tussen de bestandsnaam en de inhoud’ 
 

 
 
Hiervoor zijn geen rapporten beschikbaar: deze fout kan zich immers in slechts drie velden 
voordoen. 

 

3.3.2. Te weinig velden (gemeenschappelijk voor alle registratiesystemen) 

 
Deze fout houdt in dat er – voor elk record in elk van de bestanden – minstens een veld te 
weinig gevonden wordt. 
 
Voor meer informatie over het aantal velden voor elk bestand van de verschillende 
registratiesystemen, verwijzen we naar de registratiehandleidingen van deze 
registratiesystemen. 

 De verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 
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Wanneer u op ‘Details’ in de kolom ‘Acties’ klikt, ziet u de volgende informatie: ‘Records met 
te weinig velden’ 
 

 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 

 

3.3.3. Meer dan 1 record in het bestand dat als eerste opgeladen wordt (enkel 
voor MZG en MPG) 

 
Voor MZG en MPG mag het bestand dat het eerste opgeladen wordt, slechts 1 record 
bevatten (zie de registratierichtlijnen voor MZG en MPG). 
 
Wanneer er meer dan 1 record gevonden wordt, is het niet duidelijk welke gegevens in de 
databank opgeladen moeten worden.  

 De verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 
 
Wanneer u op ‘Details’ in de kolom ‘Acties’ klikt, ziet u de volgende informatie: 
Voor MZG: 

-  ‘Meer dan 1 record in het bestand HOSPITAL’ 
Voor MPG 

- ‘Meer dan 1 record in het bestand SI’ 
 

 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 
 

3.3.4. Record Type (enkel voor SFREV, SFBUD, SFANN, SFACC, SFPERONE) 

 
Elk record begint met een aanduiding die weergeeft om welke gegevens het gaat. Deze fout 
verschijnt wanneer er een record type gebruikt wordt die niet bestaat of die niet geldig is voor 
het registratiesysteem waarvoor het gebruikt wordt.  

 De verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 
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Wil u weten welke record types gebruikt mogen worden, dan moet u dit opzoeken in de 
registratiehandleiding van het betrokken registratiesysteem. 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 
 

3.3.5. Data Type – Data Format (voor alle registratiesystemen) 

 
De gebruikte karakers in een veld komen niet overeen met wat in de gebruikershandleiding 
van het registratiesysteem gedefinieerd staat.  
 
Wil u weten welke karakters in de verschillende velden gebruikt mogen worden, dan moet u 
dit opzoeken in de registratiehandleiding van het betrokken registratiesysteem. 
 
Concreet:  

- er werden letters of andere karakters dan cijfers in een veld geregistreerd dat als 
numeriek of datum gedefinieerd is. 

- de het aantal gebruikte karakters is groter dan wat voor het betrokken veld in de 
registratiehandleiding bepaald werd. 

- De datum (voor MZG samengesteld uit de velden jaar – maand – dag in de maand) is 
geen geldige datum. 

 De verwerking stopt en de fout  moet eerst gecorrigeerd worden. 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 
 

3.3.6. Primary key (enkel voor MZG en MPG) 

 
Er zijn twee situaties die een foutmelding opleveren: 

- Niet alle sleutelvelden werden ingevuld. 
- Een combinatie van sleutelvelden is niet uniek binnen een bestand: duplicate keys. 
 De verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 

 
Wil u weten welke velden sleutelvelden zijn, dan moet u dit opzoeken in de 
registratiehandleiding van het betrokken registratiesysteem. 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 
 

3.3.7. Mandatory Fields (voor alle registratiesysstemen) 

 
Sommige velden moeten verplicht ingevuld worden. Wanneer een verplicht in te vullen veld 
leeg is (null), verschijnt er een foutmelding 

 de verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 
 
Wil u weten welke velden verplicht in te vullen zijn, dan moet u dit opzoeken in de 
registratiehandleiding van het betrokken registratiesysteem 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 
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3.3.8. Foreign Key (enkel voor MZG en MPG) 

 
Voor MZG en MPG bestaat er een hiërarchische relatie tussen de bestanden. Deze relaties 
vindt u terug in het E.R.-schema in de respectievelijke registratiehandleidingen. 
 
Wanneer voor een verblijf in een hiërarchisch onderliggend bestand gegevens gevonden 
worden, maar niet in het hiërarchisch bovenliggend bestand, geeft dit ook een fout. 

 de verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 
 

3.3.9. Unexpected Fields (enkel voor SFREV, SFBUD, SFANN, SFACC, 
SFPERONE) 

 
Voor deze registraties moeten sommige velden leeg blijven. Wanneer zo een veld toch 
gegevens bevat, levert dit foutmeldingen op 

 de verwerking stopt en de fout moet eerst gecorrigeerd worden. 
 
Wil u weten welke velden geen gegevens mogen bevatten, dan moet u dit opzoeken in de 
registratiehandleiding van het betrokken registratiesysteem. 
 
Voor deze foutmelding is er een rapport met gedetailleerde informatie beschikbaar. In punt 
3.3.10 leggen we uit hoe u rapporten kan raadplegen. 
 

3.3.10. Rapporten raadplegen 

 
De verschillende rapporten zijn eenvoudig te raadplegen. 
 
Nadat u ingelogd hebt, krijgt u het scherm met een overzicht van alle zendingen voor alle 
registratiesystemen waarvoor de lokaal beheerder Portahealth u de nodige toegangsrechten 
gegevens heeft. 
 

 
 
Wanneer u op ‘Details’ in de kolom ‘Acties’ klikt, ziet u de volgende informatie: 
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Vervolgens klikt u op ‘Rapporten’ 
 
Het volgende scherm geeft de beschikbare rapporten weer. U kan deze afzonderlijk 
downloaden (door te klikken op ‘Download in Nederlands’ of ‘Download in Frans’ op de lijn 
van het rapport dat u wil downloaden) of  - wanneer er meer dan 1 rapport beschikbaar is – 
allemaal tegelijk binnen dezelfde taalrol via de knop ‘Download Nederlandse rapporten’ of 
‘Download  Franse rapporten’. 
 
Deze rapporten kunnen twee formaten hebben: CSV en PDF 
 
De CSV-rapporten kunnen gemakkelijk via een rekenblad zoals Excel geopend worden en 
geven voldoende details weer om de records met fouten te identificeren en te kunnen 
corrigeren. 
 
De Pdf-rapporten geven een samenvatting weer van de gevonden fouten.  
 
De lay-out en de inhoud van deze beide rapporten verschillen van registratiesysteem tot 
registratiesysteem en bovendien van fout tot fout. Daarom bespreken we hier niet de details 
van deze rapporten. 
 

 
 
Belangrijk 
Voor sommige van de voorgaande foutmeldingen zijn er geen rapporten beschikbaar. 
 
Om het venster met de rapporten terug te sluiten en terug te keren naar het overzicht voor 
de zending, klikt u op het kruisje rechts boven. 
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3.4. De controleresultaten raadplegen: business controles 

 
De resultaten van de businesscontroles vindt u op hetzelfde scherm ‘Zendingen’ terug nadat 
u ingelogd hebt. De businesscontroles worden enkel uitgevoerd als er geen fouten gevonden 
worden voor de controles die vermeld staan in de punten 3.2. en 3.3. 
 
De verschillende rapporten zijn eenvoudig te raadplegen. 
 
Nadat u ingelogd hebt, krijgt u het scherm met een overzicht van alle zendingen voor alle 
registratiesystemen waarvoor de lokaal beheerder Portahealth u de nodige toegangsrechten 
gegevens heeft. 
 

 
 
Wanneer u op ‘Details’ in de kolom ‘Acties’ klikt, ziet u de volgende informatie: 

 

 
 
Dit scherm (een voorbeeld voor MZG) geeft een overzicht van alle doorlopen fasen, tot en 
met het rapport met de samenvatting van alle controles. 
 
In de kolom ‘Resultaat’ kan u het volgende terugvinden: 

- Rapport beschikbaar: hiervoor is enkel een pdf-rapport beschikbaar. 
- Geen fouten gevonden: hiervoor is er (meestal) enkel een pdf-rapport beschikbaar. 
- Fouten met severity 1 en 2 of 3 gevonden: hiervoor is zowel een CSV-rapport als een 

pdf-rapport beschikbaar. 
- Enkel fouten met severity 2 of 3 gevonden: hiervoor is zowel een CSV-rapport als 

een pdf-rapport beschikbaar. 
- Het opladen van de gegevens is geslaagd: geen rapporten beschikbaar. 
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Vervolgens klikt u op ‘Rapporten’ 

 
Het volgende scherm geeft de beschikbare rapporten weer. U kan deze afzonderlijk 
downloaden of  - wanneer er meer dan 1 rapport beschikbaar is – allemaal tegelijk binnen 
dezelfde taalrol. 

 

 
 
U kan deze rapporten een voor een downloaden (door te klikken op ‘Download in 
Nederlands’ of ‘Download in Frans’ op de lijn van het rapport dat u wil downloaden) of via de 
knop ‘Download Nederlandse rapporten’ of ‘Download  Franse rapporten’ om alle 
beschikbare rapporten van een taal tegelijk te downloaden. Deze worden samengebracht in 
een zip-bestand dat u gemakkelijk kan openen of uitpakken. 
 
Deze rapporten kunnen drie formaten hebben: CSV, PDF en XML 
 

1. De CSV-rapporten kunnen gemakkelijk via een rekenblad zoals Excel geopend 
worden en geven voldoende details weer om de records met fouten te identificeren 
en te kunnen corrigeren. 

 
2. De Pdf-rapporten geven een samenvatting weer van de gevonden fouten en in een 

aantal gevallen ook een aantal frequentietabellen op basis van de opgeladen 
gegevens.  

 
3. De XML-rapporten hebben dezelfde inhoud als de Pdf-rapporten, maar er kunnen 

gemakkelijker selecties gemaakt worden. Op dit moment is er slechts 1 XML-rapport 
beschikbaar, namelijk dat voor de administratieve gegevens van MZG. 

 
De lay-out en de inhoud van al deze rapporten verschillen van registratiesysteem tot 
registratiesysteem. Daarom bespreken we hier niet de details van deze rapporten. 
 
Om het venster met de rapporten terug te sluiten en terug te keren naar het overzicht voor 
de zending, klikt u op het kruisje rechts boven. 
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3.5. De gegevens ter beschikking stellen (finalisatie) 

 
Als laatste fase in de verwerking moet u de gegevens ter beschikking van de FOD stellen. Dit 
is enkel mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

- De FOD heeft de nodige aanpassingen gedaan (nieuwe en aangepaste controles op 
basis van aanpassingen aan de registratierichtlijnen of analyses die problematische 
registraties aan het licht brachten). 

- De FOD heeft aansluitend de nodige technische ingrepen gedaan zodat het ook 
mogelijk wordt om gegevens ter beschikking van de FOD te stellen wanneer aan de 
volgende voorwaarde voldaan is. 

- De gegevens zijn volledig verwerkt (alle controles werden uitgevoerd en alle rapporten 
zijn beschikbaar) en er werd geen enkel fout met severity 1 (blokkerende fout) meer 
gevonden. 

- U, de directie en alle andere belanghebbende personen van de instelling zijn ervan 
overtuigd dat de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd is, de gegevens een correct 
beeld van het ziekenhuis weergeven  en de gegevens volledig zijn.  

 
Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is, kan u de gegevens ter beschikking van de FOD 
stellen wanneer de lokaal beheerder Portahealth u voor het betrokken registratiesysteem de 
nodige rechten voor de rol ‘APPROVER’ gegeven heeft. De knop ‘Gegevens ter beschikking 
stellen’ is dan beschikbaar en de persoon die de gegevens opgeladen heeft, heeft een mail 
met als onderwerp ‘zending XXX-A-V-YYYY-P-Z: verwerking volledig beëindigd. Er zijn geen 
blokkerende fouten meer’ en met de volgende inhoud ontvangen. 
 
========== 
Beste, 
 
De zending met de volgende kenmerken is volledig verwerkt en er zijn geen blokkerende 
fouten (severity 1) meer. Er kunnen nog wel fouten met severity 2 en / of severity 3 zijn. Alle 
output en rapporten zijn beschikbaar. Als de output en de rapporten overeenstemmen met 
het beeld van uw instelling, kan een gebruiker met de vereiste rechten deze ter beschikking 
van de FOD stellen. 
 
Naam Instelling: uw ziekenhuis 
Erkenningsnummer: XXX 
Registratiesysteem: A 
Versie: V 
Registratiejaar: YYYY 
Registratieperiode: P 
Volgnummer van de zending: Z 
 
Met vriendelijke groeten, 
=========== 

XXX = het erkenningsnummer van uw instelling 
A = het registratiesysteem, namelijk MZG, MPG, SFBUD, SFANN, SFREV, 
SFPERONE, SFACC 
V = de versie, afhankelijk van het registratiesysteem en het registratiejaar 
YYYY = het registratiejaar 
P = de registratieperiode, afhankelijk van het registratiejaar en het registratiesysteem 
Z = de volgnummer van de zending 

 
AANDACHT 
‘APPROVER’ is een nieuwe rol. In het begin zal geen enkele gebruiker rechten voor deze rol 
hebben omdat we op basis van het verleden niet kunnen nagaan wie rechten voor deze rol 
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mag hebben. Verschillende ziekenhuizen hadden ons immers gevraagd of het mogelijk was 
om het recht om gegevens ter beschikking van de FOD te stellen, los te koppelen van het recht 
om de resultaten van de controles te raadplegen. 
 

Hoe kunt u de gegevens ter beschikking van de FOD stellen? 
 
Op het scherm is de knop ‘Gegevens ter beschikking stellen’ beschikbaar. 
 

 
 
Om de procedure te starten, klikt u op de knop ‘Gegevens ter beschikking stellen’ 
 
Dan verschijnt het volgende bericht.  
 

 
 
Op dit moment van de verwerking van de gegevens is het belangrijk dat u zich bewust bent 
van de volgende punten: 

❑ De gegevens zijn volledig en de kwaliteit is gewaarborgd. 
❑ U heeft alle aangeboden rapporten bekeken. 
❑ U bent ervan overtuigd dat deze een getrouw beeld van uw instelling geven. 
❑ U bent er zich van bewust dat u voor dit registratiejaar en deze registratieperiode 

geen nieuwe gegevens meer kunt doorsturen nadat u deze gegevens  ter 
beschikking gesteld hebt. 

❑ De controleresultaten en de rapporten ter beschikking blijven. U kan die steeds 
opnieuw raadplegen of downloaden. 

 
U hebt de keuze tussen ‘Akkoord’ en ‘Weigeren’.  

- Klikt u op ‘Weigeren’, dan stelt u de gegevens op dit moment niet ter beschikking van 
de FOD. U kan de procedure later opnieuw beginnen of nieuwe gegevens opladen. 

- Klikt u op ‘Akkoord’, dan worden de gegevens definitief ter beschikking van de FOD 
gesteld. 

 
Er verschijnt dan een blauwe balk met de volgende tekst: 
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‘U het deze gegevens definitief ter beschikking van de FOD VVVL gesteld (laatste stap). U 
ontvangt een bevestigingsmail.’ Deze tekst verdwijnt nadat u op het kruisje rechts in de blauwe 
balk klikt of wanneer u uitlogt of op de knop ‘Terug’ geklikt hebt. 
 
Op het scherm verschijnt voor deze zending nu ook steeds de vermelding ‘Verwerking voltooid’ 
en ‘De gegevens werden ter beschikking gestald aan de FOD’. Het is bovendien niet meer 
mogelijk om voor deze registratieperiode nieuwe gegevens op te laden. 
 

 
Wanneer u op de knop ‘Terug’ klikt, keert u terug naar het scherm met het overzicht van alle 
zendingen waarvoor u over de nodige rechten beschikt. 
 
De bevestigingsmail heeft de volgende inhoud hebben:  
 
Onderwerp: Portahealth: zending XXX-A-V-YYYY-P-Z definitief ter beschikking van de FOD 
gesteld 
============== 
Beste, 
 
U hebt de zending met de volgende kenmerken definitief ter beschikking van de FOD 
gesteld. In bijlage vindt u een blanco versie van het bevestigingsformulier (Word-document). 
U vult dit volledig in (inclusief de HASH-code die in deze mail vermeld staat) en laat die door 
de vermelde personen ondertekenen. Dit ingevuld en ondertekend formulier (pdf, met de 
naamgeving zoals op het formulier vermeld staat) stuurt u per mail naar het mailadres dat op 
dit formulier vermeld staat. 
 
Naam Instelling: uw instelling 
Erkenningsnummer: XXX 
Registratiesysteem: A 
Versie: V 
Registratiejaar: YYYY 
Registratieperiode: P 
Volgnummer van de zending: Z 
Geheime code (HASH-code) voor deze zending: HASHHASHHASHHASHHASHHASH 
 
Met vriendelijke groeten, 
============ 

XXX = het erkenningsnummer van uw instelling 
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A = het registratiesysteem, namelijk MZG, MPG, SFBUD, SFANN, SFREV, 
SFPERONE, SFACC 
V = de versie, afhankelijk van het registratiesysteem en het registratiejaar 
YYYY = het registratiejaar 
P = de registratieperiode, afhankelijk van het registratiejaar en het registratiesysteem 
Z = de volgnummer van de zending 
HASHHASHHASHHASHHASHHASH: de HASh-code 

 
In deze mail staat ook de HASH-code vermeld. Deze code is een unieke handtekening voor 
de gegevens die u net ter beschikking gesteld hebt en moet vermeld worden in de 
bevestigingsbrief die met de vereiste handtekeningen aan de FOD bezorgd moet worden. 
 
Het volstaat om deze brief in Pdf-formaat naar het generieke mailadres van het 
registratiesysteem te sturen, nl. 

- Voor MZG: info.rhmzg@health.belgium.be  
- Voor MPG: info.rpmpg@health.fgov.be 
- Voor  SFANN, SFACC, SFBUD en SFREV: info.finhosta@helth.fgov.be 
- Voor SFPERONE: perone@health.fgov.be 

 
Het onderwerp van deze mail moet de volgende gegevens bevatten: 
 
Erkenningsnummer ziekenhuis - registratiesysteem -  registratiejaar / registratieperiode -  
bevestiging ter beschikking stellen gegevens 
 
De naan van het Pdf-bestand heeft bij voorkeur de volgende structuur 
 
ERK – bevestigingsformulier registratiesysteem registratiejaar_registratieperiode 
 
Voorbeeld voor het ziekenhuis met erkenningsnummer 001, MZG, 2019/1 
 
001 - bevestigingsformulier MZG  2019_1.pdf 
 

mailto:info.rhmzg@health.belgium.be
mailto:info.rpmpg@health.fgov.be
mailto:info.finhosta@helth.fgov.be
mailto:perone@health.fgov.be


 35 

4. Referenties 

 
Wanneer u ingelogd bent, kan u – zoals al eerder gezegd – kiezen tussen 2 mogelijkheden: 
‘Zendingen’ (zie punt 3.) en ‘Referenties’. 
 
In dit deel bespreken we de ‘Referenties’. Hiervoor klikt u op ‘Referenties’ 
 

 
 
Wanneer er voor de allereerste keer voor het ziekenhuis de module ‘Referenties’ gekozen 
wordt, zal er niets te zien zijn. 
 

 
 
Heeft u of iemand anders voor het ziekenhuis al eerder referentiegegevens opgevraagd, dan 
vindt u voor deze registratiejaren een lijn terug met de status ‘Gegenereerd’.  

 
1. De gegevens voor een registratiejaar werden nog nooit opgevraagd (er is 

geen lijn ‘gegenereerd’) 
 
In ons voorbeeld (voor een algemeen ziekenhuis) werden de gegevens voor de registratiejaren 
2018, 219, 2020 en 2021 al eerder opgevraagd. 
 
Om de gegevens voor het registratiejaar 2022 op te vragen, klikt u op de knop ‘Referenties 
opvragen’ 
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Dan verschijnt er een keuzelijst voor het gewenste registratiejaar. In ons voorbeeld kiezen we 
2022. Daarna klikt u op de knop ‘Referenties aanvragen’ 
 

 
 
Vervolgens verschijnt de boodschap ‘uw referentiegegevens zijn met succes aangevraagd’ en 
in de tabel een lijn voor 2022 met de status ‘Aangevraagd’ 
 

 
 
Kort nadien verandert deze status in ‘Gegenereerd’ 
 

 
 

2. De referentiegegevens voor het gewenste registratiejaar werden (al 
eerder) gegenereerd. 

 
Vanaf dit moment kan u de gewenste referentiegegevens raadplegen en eventueel 
downloaden. 
 
U klikt hiervoor op de knop ‘Details’ 
 

 
 
Daarna krijgt u het volgende scherm: 
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U kunt nu elk van de beschikbare bestanden afzonderlijk downloaden via de knop ‘Download 
in het Nederlands’ of ‘Download in het Frans’. 
 
U kunt ook alle bestanden voor een bepaalde taalrol in 1 keer downloaden. U kikt dan op de 
knop ‘Download alles in Nederlands’ of ‘Download alles in Frans’ 
 
Het is ook mogelijk om de gegevens voor een van de beschikbare bestanden onmiddellijk 
online te raadplegen. U klikt hiervoor op ‘Details’ naast het bestand dat u wil bekijken. 
 

 
 
Voor de erkende functie en zorgprogramma’s resulteert dit in het volgende scherm: 
 

 
 
Welke bestanden beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type instelling: 
 
Voor een algemeen ziekenhuis en een psychiatrisch ziekenhuis zijn dit: 
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- Erkende bedindexen voor het ziekenhuis: de erkende bedindexen met het aantal 
erkende bedden en de start- en eventuele einddatum van de erkenning voor het ganse 
ziekenhuis. 

- Erkende bedindexen per campus: de erkende bedindexen met het aantal erkende 
bedden en de start- en eventuele einddatum van de erkenning voor elke campus van 
het ziekenhuis. 

- Informatie over de campussen: de verschillende campussen met hun campuscode en 
start- en eventuele einddatum van de erkenning. 

- Budgettaire types voor het ziekenhuis: belangrijk voor de registratie van de financiële 
gegevens (FINHOSTA) met start- en eventuele einddatum van de erkenning. 

- Informatie over het ziekenhuis: het erkenningsnummer en start- en eventuele 
einddatum van de erkenning van het ziekenhuis. 

- Erkende functies en zorgprogramma’s: alle erkende functies en zorgprogramma’s met 
hun start- en eventuele einddatum van de erkenning. 

 
Voor een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis zijn dit de volgende gegevens: 

- Informatie over het ziekenhuis: het erkenningsnummer en start- en eventuele 
einddatum van de erkenning van het ziekenhuis (in dit geval de PAAZ). 

- Erkende bedindexen voor het ziekenhuis: de erkende bedindexen met het aantal 
erkende bedden en de start- en eventuele einddatum van de erkenning voor het ganse 
ziekenhuis. 

 
De gedownloade bestanden worden allemaal als een Excel-bestand ter beschikking gesteld. 
U vindt die in principe in de directory ‘Downloads’ tenzij uw computer anders geconfigureerd 
werd. 
 
Het bestand met alle gegevens voor een taalrol heeft de volgende naam: YYYY_T.xlsx 

- YYYY: het registratiejaar, in ons voorbeeld 2022 
- T: de taalrol, N (Nederlands) of F (Frans) 

 
Verder vindt u per type gegevens een apart tabblad 
 
Deze tabbladen hebben de volgende naam: 
 INDEX: de erkende bedindexen voor het ziekenhuis 
 SITE: de erkende campussen 
 REFHOSPITAL: informatie over het ziekenhuis 
 FUNCT_PROG: de erkende functies en zorgprogramma’s 
 SITEINDEX: de erkende bedindexen per campus 
 HOS_BUDGET_TYPE: de budgettaire types voor het ziekenhuis 
 
De afzonderlijk gedownloade bestanden zijn te herkennen aan de volgende structuur van hun 
naam: AGR-NAAM-YYYY-T.xlsx 

- AGR: het erkenningsnummer van het ziekenhuis 
- NAAM: geeft een aanwijzing van de inhoud van het bestand: 

 INDEX: de erkende bedindexen voor het ziekenhuis 
 SITE: de erkende campussen 
 REFHOSPITAL: informatie over het ziekenhuis 
 FUNCT_PROG: de erkende functie en zorgprogramma’s 
 SITEINDEX: de erkende bedindexen per campus 
 HOS_BUDGET_TYPE: de budgettaire types voor het ziekenhuis 

- YYYY: het registratiejaar waarvoor de referentiegegevens opgevraagd werden 
- T: de gevraagde taalrol. 


