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Geacht diensthoofd, 
 
Momenteel wordt het ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de 
inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag aangeboden 
voor advies aan de Raad van State. Met dit schrijven wensen wij u  reeds te informeren 
over enkele praktische modaliteiten in verband met de Ambureg-registratie, namelijk het 
verkrijgen van registratiematerieel.  
 
 
1. Registratiesoftware  
 
Ambureg  is een webservice van de Federale overheid die een onderdeel uitmaakt van het 
platform  Emergency Medical Services Registry (EMSR) waarop alle gegevens betreffende 
DGH-ritten gegroepeerd zullen worden.   
 
De overheid stelt geen registratiesoftware ter beschikking onder meer omdat deze software 
niet zou geïntegreerd zijn in de facturatieprogramma’s van de ziekenwagendiensten.  De 
ziekenwagendienst ontwikkelt zelf een registratiemodule of koopt er een aan.  De 
vertegenwoordigers van de ziekenwagendiensten in de Nationale Raad dringende 
geneeskundige hulpverlening kennen de leveranciers die in het kader van het 
Amburegproefproject  registratiemodules ontwikkelden. U kunt een kandidaat-leverancier 
vragen of zijn produkt toelaat om de testscenario’s die de overheid ter beschikking heeft 
gesteld in het kader van het proefproject met succes te registreren.  
 
2. Registratiehardware 
 
Iedere ziekenwagendienst die opgenomen is in het Ministerieel subsidiebesluit van 25 juli 
2018, gepubliceerd op 23 augustus,  krijgt de mogelijkheid om een 
registratiehardwarepakket te ontvangen.  Er is 1  pakket  voorzien per permanentie.  Voor 
de volledige lijst wordt verwezen naar het schrijven DH-AU/2018/3. 
 
Voor de ziekenwagendiensten die een overeenkomst hebben in het kader van het PIT-
pilootproject met de Minister van Volksgezondheid geldt de regel dat de PIT-permanentie 
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geen recht heeft op  registratiehardware omdat de PIT-permanentie de PIT-registratie dient 
te volgen.  
 
Het pakket bestaat uit volgende onderdelen:  

- een niet-geconfigureerde Samsung Tab4 Active 8 inch tablet met een 
androidbesturingssysteem,  

- een dockingstation voor een Samsung Tab4 Active tablet,  
- een draadloze e-ID reader, en 
- een SIM-kaart voor het Blue Light Mobile netwerk van NV Astrid. 

 
In afwachting van de opstart van de elektronische registratie Ambureg kan de 
ziekenwagendienst de registratiehardware gebruiken voor andere doeleinden, zolang als 
deze betrekking hebben tot de opdrachten dringende geneeskundige hulpverlening. We 
denken hierbij bijvoorbeeld aan backup voor de GPS van het voertuig.  
 
Voor de Ambureg-registratie dient er gebruikt gemaakt te worden van een BLM-
abonnement. De ziekenwagendienst kan kiezen uit 2 mogelijkheden: 

- ofwel enkel de SIM-kaarten aanvragen, 1 kaart voor elk permanentie,  
- ofwel het pakket aanvragen, inclusief 1 SIM-kaart voor elke permanentie. 

 
Bij de levering zal de ziekenwagendienst informatie krijgen over de configuratie van de 
tablet en over het activeren van de abonnementen. 
 
3. Bestelling 
 
De bestelling dient te gebeuren via het online bestelformulier dat beschikbaar is via 
volgende link voor 24 september 2018.  
 
http://bit.ly/ambureg-nl 
 
In dit online formulier zitten ook vragen over de occasionele permanenties en 
reserveziekenwagens. Deze vragen worden toegelicht in het schrijven DH-AM/2018/3. 
 
De levering gebeurt via de gezondheidsinspectie vanaf 24 september 2018.  Bij uitputting 
zal de voorraad zo snel mogelijk worden aangevuld. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
M. Van der Auwera, 
Diensthoofd 
 


