
INSTRUCTIES ‘SFPERONE’ 
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Instructies voor de lokaal beheerder Portahealth 

Er is een nieuw registratiesysteem beschikbaar in Portahealth, nl. SFPERONE. 

Om een gebruiker hiervoor toegangsrechten te geven, moet u de module ‘Gebruikersbeheer (enkel 

voor de lokale beheerders)’ op de pagina ‘Applicaties Portahealth’ van onze website openen. U vindt 

deze pagina via de volgende weg: www.health.belgium.be => e-diensten => vink bij ‘Onderwerp’ 

‘Gezondheid’ aan => vink daarna bij ‘Doelgroep’ ‘Professionelen’ aan => scrol verder naar beneden tot 

u ‘applicaties Portahealth’ kunt aanklikken. 

Alle informatie over het gebruik van deze applicatie vindt u in het helpbestand ‘Portahealth: hoe 

gebruikers beheren?’ op de pagina ‘Portahealth’ van onze website: www.health.belgium.be => 

Gezondheid => Organisatie van de gezondheidszorg => Ziekenhuizen => Registratiesystemen => 

Portahealth => Helpbestanden 

(https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-

gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/portahealth) 

Als u als lokaal beheerder Portahealth deze functie voor meer dan 1 instelling uitoefent, moet u eerste 

de instelling selecteren waarvoor u een gebruiker de nodige rechten voor deze applicatie wil geven. U 

ziet dan de lijst met bestaande gebruikers. Staats de gebruiker die u toegangsrechten wil geven, nog 

niet in de lijst vermeld, dan moet u die eerst creëren via de knop ‘aanmaken’. 

Vervolgens selecteert u de gebruiker en geeft u de gebruiker de nodige rechten in 2 stappen: 

- Voor een gebruiker die deze gegevens mag opladen: 

o U vinkt eerst de applicatie ‘iSUBMISSION’ aan en bevestigt dit tot de lijst met alle 

modules opnieuw verschijnt. 

o Op dat moment is de link ’Beheer van de rollen’ naast deze nieuwe module actief. U 

klikt hier op en vinkt dan de rol ‘SFPERS’ aan. U bevestigt zoveel keer als nodig tot de 

lijst met gebruikers terug verschijnt. 

o U kunt dit dan herhalen voor een andere gebruiker of de applicatie afsluiten door op 

het kruisje in de rechter bovenhoek te klikken. 

- Voor een gebruiker die de controleresultaten mag raadplegen en eventueel de gegevens ter 

beschikking van de FOD mag stellen (finalisatie): 

o U vinkt eerst de applicatie ‘iFOLLOWUP’ aan en bevestigt dit tot de lijst met alle 

modules opnieuw verschijnt. 

o Op dat moment is de link ’Beheer van de rollen’ naast deze nieuwe module actief. U 

klikt hier op en vinkt dan de rol ‘SFPERS’ aan. U bevestigt zoveel keer als nodig tot de 

lijst met gebruikers terug verschijnt. 

o U kunt dit dan herhalen voor een andere gebruiker of de applicatie afsluiten door op 

het kruisje in de rechter bovenhoek te klikken. 

- Voor een gebruiker die de referentiegegevens met de erkenningen mag raadplegen: 

o U vinkt eerst de applicatie ‘iREFERENCE’ aan en bevestigt dit tot de lijst met alle 

modules opnieuw verschijnt. 

o Op dat moment is de link ’Beheer van de rollen’ naast deze nieuwe module actief. U 

klikt hier op en vinkt dan de rol ‘SFPERS’ aan. U bevestigt zoveel keer als nodig tot de 

lijst met gebruikers terug verschijnt. 

o U kunt dit dan herhalen voor een andere gebruiker of de applicatie afsluiten door op 

het kruisje in de rechter bovenhoek te klikken. 



Instructies voor de gebruiker 

Om als gebruiker het nieuwe registratiesysteem ‘SFPERONE te kunnen raadplegen, wacht u tot uw 

lokaal beheerder Portahealth u bevestigt dat u de vereiste toegangsrechten gekregen hebt. 

U gaat dan naar de pagina ‘applicaties Portahealth’ via de volgende weg: 

www.health.belgium.be => e-diensten => vink bij ‘onderwerp’ ‘Gezondheid’ aan => vink daarna bij 

‘Doelgroep’ ‘Professionelen’ aan => scrol verder naar beneden tot u ‘applicaties Portahealth’ kunt 

aanklikken. 

U klikt op ‘Doorsturen MZG, MPG, FinhostaPortal  wanneer u gegevens wil doorsturen. Daarna logt 

u in. U selecteert dan ‘Statistische en financiële gegevens’ als flux, het registratiejaar, ‘Blok Personeel’ 

als collecte en ten slotte de registratieperiode (12 als enige keuzemogelijkheid). Dan kan u de 

gegevens opladen. 

U klikt op ‘Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinhostaPortal  wanneer u de controleresultaten wil 

raadplegen. Daarna logt u in. U selecteert dan ‘Statistische en financiële gegevens’ als flux, het 

registratiejaar, ‘Blok Personeel’ als collecte en ten slotte de registratieperiode (12 als enige 

keuzemogelijkheid). Dan kan u de controleresultaten raadplegen. 

U klikt op ‘Referentiegegevens MZG, MPG, FinhostaPortal  wanneer u referentiegegevens wil 

opvragen. Daarna logt u in. U selecteert dan ‘Statistische en financiële gegevens’ als flux, het 

registratiejaar, ‘Blok Personeel’ als collecte en ten slotte de registratieperiode (12 als enige 

keuzemogelijkheid).Dan kan u de referentiegegevens (erkenningen) opladen. 

Alle informatie over het gebruik van deze applicatie vindt u in het helpbestand ‘Portahealth: inloggen?’ 

op de pagina ‘Portahealth’ van onze website: www.health.belgium.be => Gezondheid => Organisatie 

van de gezondheidszorg => Ziekenhuizen => Registratiesystemen => Portahealth => Helpbestanden 

(https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-

gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/portahealth) 
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