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ATOUM 
Welke is de toekomst van Atoum?  
De FOD Volksgezondheid zal Atoum nog ondersteunen tot einde juni 2019. Zie in dit verband 
naar de rondzendbrief DM/OMZ-CIR/n.10_18 van 29/05/2018 op volgend adres: 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/communicatie-mpg  
 
Wat te doen indien men de registratie periode niet in ATOUM kan creëren?  
Men dient aan de linkerkant in het ATOUM scherm onder MPG-Verantwoordelijke te drukken 
(druk op het sleuteltje) en klikt vervolgens onder definitie periode( klik op afbeelding agenda) 
en daarna klikt U op export ( klik op de gele pijl) dan verschijnt er een wit scherm “Export”. Als 
men op het potlood rechts klikt krijg je de mogelijkheid om een periode aan te maken. Ziet U 
daar onder “Jaar” een lijst met de jaren 2016 tot 2026? Ja, dan kunt U de periode die U wenst 
creëren.  
 
Waar kan men de gebruikershandleiding van ATOUM vinden? 
De gebruikershandleiding is terug te vinden op de volgende link: 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/atoum 
 
Hoe moet men ATOUM op nieuwe server installeren?   
De installatie van Atoum op een server kan via een kopie van C:\atoum van de oude PC 
naar de server. U dient ervoor te zorgen dat het adres op de server ook C:\atoum is. 
Op de server kan de service Atoum aangeboden worden door uitvoering van 
InstallServerServices.bat (kiezen tussen manueel of automatisch). 
Eventueel kan het beschikbare geheugen voor Tomcat opgedreven worden via 
configServerServices.bat. 
De applicatie is onafhankelijk van de windowsversie. Het enige dat nodig is is de 
aanwezigheid van een ODBC Ms-Access driver op de server. 
 
Is de actuele versie van ATOUM compatibel met OS 64 bits? 
Atoum is onafhankelijk van de Windows versie. Het enige dat nodig is de aanwezigheid van 
een ODBC driver op de server. Dit is steeds het geval, tenzij het vrijwillig is verwijderd.  
Het volstaat om de directory c:/atoum te kopiëren zoals die op de nieuwe server staat en 
deze op dezelfde te plaatsen.   
Op de nieuwe server draait u “installServerServices.bat” om de functie te creëren. 
 
Wat te doen als men enorm veel problemen heeft met de verbinding met het programma 
Atoum? Het lukt niet meer om het programma te openen en indien het wel lukt, kan men er 
niet in werken. 
Wanneer U via Google Chrome probeert te werken in Atoum dan geeft dit problemen bv. 
Flikkeren van het scherm 
U dient te werken met Internet Explorer. 
Een andere mogelijkheid is dat het probleem te maken heeft met de opmerkingen onder 
punt 2.7 in de handleiding van Atoum. 
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Wat te doen bij de foutmelding: mislukking van de conversie veroorzaakt door een fout SQL? 
Waarschijnlijk zit de database vol ( C:\atoum\databases bevat een bestand van > 1 
Gigabyte) doordat jullie telkens conversies doen van het oude programma naar Atoum. Bij 
elke conversie wordt de database van Atoum opgevuld met alles wat er aan gegevens in 
de oude database zit. Een oplossing is het comprimeren van de database op de server waar 
Atoum geïnstalleerd is. 
De procedure staat beschreven in de handleiding onderaan op pagina 83. (de handleiding 
kan je in Atoum vinden bovenaan in het menupunt ‘Hulp’) 
Wanneer compacteren niet helpt dienen jullie  het bestandje atoum.log in C:\atoum\logs te 
bezorgen.  
 
In ATOUM werden er gebruikers aangemaakt en deze werden geplaatst onder een 
gebruikersgroep. 
We willen de verschillende gebruikers tevergeefs definitief verwijderen (Bv. omdat de lijst te 
lang en te onoverzichtelijk is geworden). Echter kan men de gebruikers nog steeds 
terugvinden op de lijst 'Extra/gebruikersgegevens'. Welke acties dien ik de ondernemen om 
de gebruikers definitief te verwijderen? 
De oplossing is te vinden op p.53 in de Atoum users guide. Hier wordt het beheer van dossiers 
beschreven. Elke gebruiker dient toegang te krijgen tot het dossier met de MPG van het 
ziekenhuis. Men kan die toegang ook schrappen (uitvinken). Op dat moment kan men op de 
vuilbak naast de naam van de gebruiker in de gebruikersgroep klikken. 
 
Wanneer men de patiëntennummers probeert op te zoeken via een patiëntenfilter, krijgt men 
geen enkele patiënt als men de filter toepast. Hoe komt dit?  
Op pagina 42 in de Atoum users-guide 
(https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/atoum) 
wordt het aanmaken van een patiëntenfilter beschreven. Belangrijk is eerst een lege filter 
aan te maken zodat de oorspronkelijke situatie vóór filtering terugbekomen kan worden. 

Een andere mogelijkheid is met Atoum een csv export te doen (onder administratie � export 
� csv-export). In C:\atoum\csv\MA.csv is MA01 de nummer in het ziekenhuis en MA01_1 het 
geëxporteerde nummer. CSV-filters kunnen aangemaakt worden links in het scherm onder 
MPG-verantwoordelijke. 
 
Hoe werkt het om een patiënt te transfereren van de ene PAAZ naar de andere PAAZ? Dient 
men hiervoor een nieuwe MPG-registratie per verpleegeenheid aan te maken? 
Om een nieuwe leefeenheid aan te maken klikt U links in Atoum op het icoontje vóór 
Leefeenheden en vervolgens op het potloodje achter het lege blad Leefeenheid. Hier vult U 
het nummer en de naam van de leefeenheid in. U bewaart dit en er zal dan links een nieuwe 
leefeenheid verschijnen in de lijst met de eenheden. 
U klikt dan op het icoontje voor de nieuwe eenheid en vervolgens op functionele organisatie. 
Hier kan U dan per semester het aantal plaatsen invullen en de openingsdatum. 

Wanneer ATOUM op een server staat die door beide PAAZen gebruikt wordt dan kunnen 
beide PAAZen hun gegevens invoeren in het dossier (AZXXX=HHRM) net zoals verschillende 
eenheden binnen eenzelfde ziekenhuis hun gegevens kunnen invullen in hetzelfde Atoum-
dossier van hun ziekenhuis. 
In dat verband is het nuttig om in de gebruikershandleiding het punt 9.2.1 Beheer gebruikers 
op p.52 te lezen. 
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Hoe kunnen we een ambulante patiënt op een juiste manier registreren in de MPG? 
Men dient te beslissen of in Atoum een aparte eenheid wordt aangemaakt voor de 
ambulante patiënten of niet. 
De instellingsgegevens van de exportperiode worden aangepast met het aantal erkende 
plaatsen A1 
Bij diensten maakt men de dienst A1 aan zodat de gerealiseerde verpleegdagen voor de 
betreffende exportperiode kunnen doorgestuurd worden. 

Men kan onderscheid maken tussen patiënten die rechtstreeks opgenomen worden in A1 en 
patiënten die na een opname in de A-dienst getransfereerd worden naar daghospitalisatie. 
In het tweede geval is er geen sprake van een nieuw verblijf maar van een nieuwe 
behandelperiode MT binnen hetzelfde verblijf. Afhankelijk van de keuze betreffende de 
eenheid voert men in MT een code 21 of 23 in ( wanneer de transfer gebeurt bij terugkomst 
na een intermediair ontslag is dit een code 43 of 44). 

Voor het overige geldt voor deze patiënten dezelfde procedure als beschreven in de 
Handleiding MPG derde druk op volgend adres: 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/richtlijnen-mpg 
 
Binnen ons ziekenhuis werken we momenteel aan een elektronisch patiëntendossier. Men wil, 
net als andere ziekenhuizen, binnen het nieuwe elektronische dossier werken met DSMV 
codering. Graag zouden we ook het doorsturen van MPG gegevens koppelen aan het 
elektronisch dossier. Wij zijn ervan overtuigd dat er op die manier minder fouten zullen 
gemaakt worden. Hoe kunnen we dit doen?  
Atoum houdt geen rekening met DSMV codes. 
Het staat het ziekenhuis vrij eigen software te ontwikkelen waarmee het doorsturen van MPG 
kan gekoppeld worden aan het elektronische patiëntendossier (zie in dit verband de 
omzendbrief in bijlage) 
De export van de MPG dient evenwel te beantwoorden aan de richtlijnen in het document 
“Technische fiche export Portahealth, versie 24/09/2008” op volgend adres: 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/richtlijnen-mpg 
 

 
PORTAHEALTH 
Bestaan er hulpdocumenten voor Portahealth?  
Deze hulpdocumenten zijn terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid via 
de volgende link: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/portahealth 
 
Na het inloggen, bij de eerste keer dat men de link 'Gebruikersbeheer' aanklikt, wordt er 
gevraagd een organisatie te kiezen: 
Indien men deze gebruiker ook wenst aan te maken voor een andere organisatie dient men 
terug te gaan naar de startpagina. Daar klikt men opnieuw op gebruikersbeheer, en kiest 
men een andere instelling. In dit geval kan het gebeuren dat men opnieuw terecht komt in 
het gebruikersbeheer van de eerste organisatie. Hoe komt dit?  
U dient de browser volledig te sluiten en opnieuw op te starten. U dient dit opnieuw te doen 
telkens U zich voor een andere instelling wenst te identificeren.  
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Bij het opladen van een Excel-file om deze te kunnen doorsturen ontvangt men volgende 
melding: "Het zip bestand dat u wilde verzenden heeft niet de juiste naam, gelieve een ander 
bestand te verzenden." Ondanks dat men een Excel-bestand zipte, wat is de verklaring 
hiervoor?  
U dient het ZIP-bestand 0XX-P-1.0-20XX-X.ZIP dat zich bevindt op volgend adres : 
C:\atoum\export , op te laden in Portahealth. 
Dit ZIP-bestand wordt door ATOUM aangemaakt wanneer U bovenaan in het scherm klikt op 
Administratie en vervolgens achtereenvolgens op 'export' en op 'export naar FOD’. Hier kiest 
U de periode die U voordien rechts op het scherm onder MPG-verantwoordelijke hebt 
aangemaakt. 
 
Ik heb van de Portahealth_app bericht gekregen dat de follow-up beschikbaar is op het 
portaal. Wanneer ik echter via opvolgsysteem kijk, komt er niets tevoorschijn. Hoe kan dit?  
Dit is een probleem met de browser, U moet op dit scherm naar beneden scrollen. 
 
Al onze gegevens van MPG zijn reeds ingegeven. Wanneer wij trachten een export naar het 
FOD te doen, krijgen we steevast volgende melding bij het kiezen van de periode:  
“Semester 2 van het jaar XXXX kan niet uitgevoerd worden omdat een andere periode met 
uitvoer bezig is. Gelieve de uitvoer van deze andere periode te valideren of annuleren om 
een nieuwe periode te kunnen uitvoeren.” 
Wat moeten we doen? We krijgen deze melding, ongeacht welke periode we aanklikken. 
Hoe kunnen wij dit oplossen?  
U kan boven in het scherm onder ‘administratie’ � ‘export’ eens klikken op ‘annulatie export’ 
en dan opnieuw proberen te exporteren 
 
 

RICHTLIJNEN 
Waar kan men de richtlijnen cfr MZG terug vinden, zodat men kan nagaan voor welk veld wat 
staat en vervolgens verder kan opzoeken wat een bepaalde code precies betekent? 
De gevraagde informatie is terug te vinden via de volgende link :  
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/richtlijnen-mpg en hier kiest u “ 
technische fiche export Portahealth”. 
 
In de rondzendbrief MPG “ Toekenning van Middelen voor de Registratie MPG "" (28/06/2012) 
werd vermeld dat de blokken 4, 5 en 6 vanaf januari 2013 facultatief geworden zijn. Blok 7 
blijft verplicht.  
Mogen wij dan blok 4, 5 en 6 vanaf 1 januari 2013 open laten? Wil dit in concreet zeggen dat 
de blokken 4,5 en 6 opengelaten mogen worden? Wat is de impact op de overige blokken? 
Blokken 4,5 en 6 zijn inderdaad sinds 2013 facultatief in te vullen. Alle behandelperiodes (MT) 
dienen wel nog geregistreerd te worden in Atoum en ook blok 7 aan het einde van elke 
behandelperiode. In Atoum zal het percentage niet-ingevulde velden herberekend worden. 
De controles in Portahealth zullen eveneens aangepast worden. 
 
Wat moet men doen met de geneutraliseerde bedden in het kader van het project 107? Moet 
men deze vermelden?  
De geneutraliseerde bedden blijven erkende bedden en moet men vermelden zoals 
voorheen.  
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Wanneer men start met een kleine a dienst dient men dan voor de MPG-registratie aan 
dezelfde formaliteiten te voldoen als voor een A-dienst?  
De kleine a- dienst maakt deel uit van hetzelfde ziekenhuis en de MPG van de patiënten 
behandeld in die a- dienst komen in de export van het semester mee. 
Hiervoor dient U in Atoum bij diensten de a dienst aan te maken voor de gerealiseerde 
verpleegdagen in de periode en bij leefeenheden een nieuwe eenheid aan te maken tenzij 
de a dienst een onderdeel is van een bestaande leefeenheid. In het laatste geval kan U dan 
voor die leefeenheid voor elke patiënt kiezen tussen index A of a. 
In de handleiding van Atoum die te raadplegen is onder het menupunt ‘Hulp’ vindt U een 
voorbeeld op pagina 22 
Verder dient het aantal erkende plaatsen van de a-dienst ingevuld te worden in de 
structuurgegevens van het semester. 
 
Een patiënt die gedomicilieerd is in Frankrijk en die gehospitaliseerd is heeft geen INS-code. 
Want dient er te gebeuren in dit geval?  
U dient de code 99000 te gebruiken voor patiënten die gedomicilieerd zijn in het buitenland.  
 
 

CONTROLES 
Wat betekenen de volgende severity 1 fouten?  
3006 1 ER WERDEN GEEN RR-RECORDS DOORGESTUURD SI 290 2011 1             
3106 1 ER WERDEN GEEN SU-RECORDS DOORGESTUURD SI 290 2011 1     
De foutmeldingen betreffen het ontbreken van de gerealiseerde ligdagen enerzijds en het 
aantal plaatsen in de leefeenheid anderzijds. 
Om de ligdagen per kwartaal en kenletter in te vullen dient met te klikken op “diensten” 
vervolgens op de kenletter (bv. A) en dan op “gerealiseerde verpleegdagen”. Hier vult men 
voor het kwartaal de ligdagen in per maand. LET OP: voor het invoeren van de gegevens 
van het tweede kwartaal dient men eerst terug op “gerealiseerde verpleegdagen” te klikken 
om zo een nieuw scherm aan te maken anders overschrijft men de ingevoerde gegevens 
van het eerste kwartaal. 
Het aantal plaatsen per leefeenheid voert men per semester in via “Leefeenheden” 
vervolgens de leefeenheid aanklikken en dan “functionele organisatie” kiezen. 
 
Wij hebben 1 controle met severity 1 nl. de gerealiseerde ligdagen werden niet ingevuld. Bij 
nazicht merkte ik dat deze wel zijn ingevuld, doch precies niet worden herkend. Hoe komt 
dit?  
De correctie hiervan moet op de volgende manieren gebeuren: 
 
Bij diensten geeft men door te klikken op het icoontje voor de betreffende index A,K,T, .. het 
aantal gerealiseerde verpleegdagen in het semester weer (RR) door te klikken op het 
potlood achter gerealiseerde verpleegdagen. Dit doet men per kwartaal. Telkens de 
gegevens van een kwartaal zijn ingevoerd en bewaard dient men voor het volgende 
kwartaal terug op het potloodje achter gerealiseerde verpleegdagen te klikken om in een 
nieuw scherm te beginnen invoeren. Zo niet overschrijft men bij bewaren de gegevens van 
het vorige kwartaal. 
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ANDERE VRAGEN 
Vanaf 01/01/2019 moeten de instellingen zelf een registratietool ontwikkelen of kopen om de 
MPG registraties te doen. 
Hieronder vindt u enkele van de meest gestelde vragen:  
- Moet men een firma dezelfde lay-out laten volgen als nu in Atoum? 
- Zijn er documenten beschikbaar waarop een firma zich kan baseren? 
- Moeten alle verplichte velden/blokken in Atoum nog steeds ingevuld worden vanaf 
01/01/2019? 
- Is het de bedoeling dat dit tijdelijk is en dat MPG volledig geïntegreerd gaat worden in MZG? 
- Is er een overgangsperiode waar we vrijgesteld worden van het registreren en doorsturen 
van de gegevens en zo ja hoe lang duurt deze periode? 
- Moeten alle oude gegevens in de nieuwe software ingelezen kunnen worden? 
- Moeten de bezettingscijfers blijvende mee doorgestuurd worden? 
*De lay-out van de export blijft dezelfde als deze in Atoum  
- De recordtekening en de handleiding kunnen teruggevonden worden op de website van 
MPG op volgend adres: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/richtlijnen-mpg 
- Vermits het Koninklijk Besluit niet veranderd is blijft dit van toepassing 
- Er is al langer sprake van een revisie van de huidige MPG maar totnogtoe is er in dit verband 
geen beslissing genomen 
- Er wordt geen overgangsperiode voorzien 
- Er dient continuïteit te bestaan tussen de gegevens van 2018 en de daaropvolgende 
gegevens. 
- Voor zover U met bezettingscijfers de gerealiseerde verpleegdagen bedoelt dienen deze 
ook mee doorgestuurd te worden 
 
Hoelang moeten de modelformulieren van de MPG-registratie bewaard worden? In de 
richtlijn rond MPG-registratie staat echter vermeld dat deze formulieren een hulpmiddel zijn 
(die zelfs vrij kunnen worden aangepast naar gelang wensen van organisatie). 
 
De bewaartijd voor deze formulieren 5 jaar, dit staat in het KB vermeld. 
 
 
 
 
 
 

Nog geen antwoord gevonden op uw vraag? Contacteer ons via volgende kanalen: 

Info.rpmpg@gezondheid.belgie.be  
Portahealth@gezondheid.belgie.be 

www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen  
 

 
 
 


