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Verschil partA en partB

partA: Ambureggegevens die zo snel mogelijk worden ingevuld
na de interventie. 200 variabelen met de volgende
gegevenstypen:

1. Gegevens met betrekking tot 112 en de interventie
2. Gegevens met betrekking tot de patiënt
3. Gegevens van acties uitgevoerd door de hulpverlener-

ambulancier

partB: Ambureggegevens waarmee foutieve gegevens uit partA
kunnen worden gecorrigeerd en men de registratie kan
finaliseren. 91 variabelen met de volgende gegevenstypes:

1. Gegevens over de outcome van de interventie
2. Corrigeren en finalisatie van de gegevens in partA
3. Gegevens in verband met potentiële risico’s
4. Gegevens met betrekking tot de gebruikte PBM’s

(persoonlijke beschermingsmiddelen)

Na de interventie wordt partA geregistreerd en doorgestuurd, en
partB kan tot 7 dagen na de interventie worden ingevuld op
initiatief van de ziekenwagendienst
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Huidige problematiek partA en partB

1. PartA en partB zouden (te) veel variabelen bevatten die niet
altijd even nuttig kunnen zijn.

2. Volgens het KB is er een maximum van 7 dagen tussen de
interventie en het indienen van partB om de registratie te
finaliseren, in de praktijk blijkt dit weken en zelfs maanden te
duren.

3. Er zijn enkele diensten die hun administratie of boekhouding
de partB registraties laten doen omdat ze onderbemand zijn
of andere problemen hebben waardoor ze de registratie
(partB) niet kunnen finaliseren.

4. De problemen met de registraties in Ambureg zorgen er
natuurlijk voor dat de registratiegraad omlaag gaat. Als we
deze problemen oplossen, zal de registratiegraad stijgen.
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Vragen

1. Welke problemen ervaren de diensten om
partB van de interventiefiche te registreren?

2. Zijn er ideeën of voorstellen om de registratie
van partB te vereenvoudigen zodat de dienst
sneller hun interventies finaal registreert en
onze FOD sneller de juiste data krijgt?
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Vragen

3. In het KB staan er 2 tijdslimieten vermeld:
men heeft 7 dagen tijd vanaf het moment van
interventie om de Amburegregistratie (partB)
te finaliseren, en men kan tot 30 dagen na de
interventie de permanentienaam en het
interventienummer wijzigen. Is dit voldoende
tijd: moeten deze tijdslimieten korter of
langer zijn?

4. Momenteel is er geen handhaving van de
tijdslimiet van 7 en 30 dagen voor de
Amburegregistratie. Wat zijn de meningen
als deze tijdslimiet wel wordt gehandhaafd?
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5. Uit de bevraging blijkt dat er vaak
patiëntengegevens gecorrigeerd moeten
worden. Het is normaal dat er iets
gecorrigeerd moet worden, dit zal nooit
verdwijnen. Kunnen jullie beknopt toelichten
over welke gegevens het juist gaat? Kan er
iets gedaan worden opdat deze correcties
worden verminderd?

6. Uit de bevraging blijkt dat er vaak
adresgegevens en rittijden moeten worden
gecorrigeerd. Kunnen jullie beknopt
toelichten wat er hier fout loopt?
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7. In de toekomstige werkgroep wordt de
mogelijkheid bekeken om de variabelen te
vereenvoudigen. Zou u er op dit moment
een goed zicht op hebben welke variabelen
kunnen weggelaten worden en zou u ons
kunnen helpen met het analyseren van de
variabelen en de vereenvoudiging ervan in
de werkgroep?
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SDS-records

In de vragenlijst merken we dat de informatie van de
NC112 beter en sneller kan doorstromen naar EMSR,
en dat ambulancediensten problemen ondervinden
met het ophalen van de SDS-records waardoor ze
manueel ritten moeten invoeren wat de inspanning
vergroot en aldus de kans op fouten verhoogt.
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SDS-records

Technische schets

De NC112 stuurt een SDS-record naar de EMSR-
referentiedatabank waarna de ambulancedienst via de
Amburegsoftware het SDS-record kan afhalen om
daarmee een Amburegfiche te maken. Zonder SDS-
record kan er geen Amburegfiche aangemaakt worden.
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1. Wat zijn de grootste problemen om een SDS-
record op te halen van de referentiedatabank
en in te laden in de Amburegsoftware?
Waarom zou dit niet lukken (fout of
onbestaand interventienummer, foute
permanentie gealarmeerd,…)?

2. Zijn er belangrijke data die ontbreken in de
SDS-records die ingevuld moeten worden
door de hulpverlener-ambulancier hoewel dit
ook door de NC112 kan gebeuren?
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3. Wat zijn de suggesties om de informatie van
de NC112 beter en sneller te laten
doorstromen naar EMSR en de
ambulancediensten?

4. Wat is jullie definitie van data-kwaliteit? Hoe
kan de kwaliteit van de data worden
verbeterd? Wat zijn jullie suggesties en
ideeën?
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Varia

Zijn er bepaalde technische aspecten die op dit
moment de aandacht van onze FOD vereisen?
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Werkgroep revisie Ambureg

Oproep kandidaatstelling 
werkgroep

Brussel 

online via Teams 

-

Zoom

Actieve deelnemer

-

Plaatsvervanger


