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BETREFT   Aanduiding van de lokale beheerder in het kader van het doorsturen van statistische gegevens MPG via het Internet 

Mevrouw, 
Mijnheer, 

 
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu heeft besloten om de gegevensverzameling van de statistische gegevens Minimale 
Psychiatrische Gegevens (MPG) te moderniseren. De psychiatrische voorzieningen zullen deze 
gegevens via het Internet kunnen doorsturen. Deze modernisering kadert in een groter project, 
Porta-Health genaamd, die aan de partners van de FOD voor verschillende applicaties toegang via 
het internet geeft. 

Dit betekent concreet dat de voorzieningen vanaf dit jaar 2009 hun statistische gegevens 
MPG via het internet (via een beveiligd netwerk) zullen moeten doorsturen. Deze gegevens zullen 
gecontroleerd worden en de voorzieningen kunnen een rapport over de kwaliteit van hun gegevens 
bekijken. Indien nodig, kunnen deze gegevens na correctie opnieuw opgeladen en gecontroleerd 
worden om ze uiteindelijk ter beschikking te stellen van de FOD. Dit nieuwe systeem voor het 
opsturen en controleren van de statistische gegevens MPG zal zo toelaten om in de procedure van 
deze gegevensverzameling kostbare tijd te winnen. 

De aanduiding van een lokale beheerder binnen uw instelling is een absolute vereiste om 
deze gegevensverzameling goed te laten verlopen. Hij is van kapitaal belang omdat de lokale 
beheerder de toegang van de gebruikers van de instelling zal beheren voor de verschillende 
applicaties die aangeboden zullen worden. De rol van de lokale beheerder wordt beschreven in 
bijlage 2 

Wij vragen u om in elk geval het formulier in bijlage 1 op te sturen, getekend door de 
algemeen directeur, de hoofdgeneesheer en de coördinator van het initiatief beschut wonen (IBW) 
of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) en de lokale beheerder die aangeduid wordt en dit 
ten laatste tegen 27 februari 2009.  
 

Een document dat uitlegt hoe u de nieuwe mogelijkheden van de Porta-Health-applicatie 
kunt gebruiken, zal ten gepaste tijde op de website van onze FOD beschikbaar zijn. 

 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

Decoster C. 
Directeur-generaal 

Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen  
 



 

Bijlage 1: identificatieformulier voor de lokale beheerder 
 
Betreft: identificatie van de lokale beheerder in het kader van het doorsturen van statistische 
gegevens via het internet naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 
 
 
Identificatie van het Initiatief Beschut Wonen/Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
 
Naam van de voorziening: ……………………………………………………………………. 
Straat/nummer: ………………………………………………………………………………. 
Postnummer en gemeente: ……………………………………………………………………. 
 
Gegevens van de lokale beheerder 
 
Naam:………………………………………………………………………………………… 
Voornaam:…………………………………………………………………………….……… 
Nummer Rijksregister: ………………………………………………………………..………. 
E-mail:…………………………………………………………………………………………. 
Taal:……………………………………………………………………………………………. 
 
Wenst een opleiding PORTA_HEALTH?    JA NEEN 
 
Handtekeningen 
-------------------- 
 
Algemeen directeur      Hoofdgeneesheer 
 
 
 
 
 
 
 
de coördinator       de lokale beheerder 
 
 
 
 
 
Terug te sturen naar : 
 
Baten Wendy 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
DG1 Organisation Gezondheidszorgvoorzieningen 
Dienst Datamanagement-MPG 
 
Victor Hortaplein, 40, bus 10 
1060 Brussel 
Verdieping 1, bureau 1D315 
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Bijlage 2: principes van de verzameling van statistische gegevens en de  rol van de lokale hebeerder via internet 
 
 

1) De gegevensregistratie via internet bindt drie partners: 
 

 de FOD Volksgezondheid, waar zich de servers en de applicaties bevinden, alsook: 
o de OID (Oracle Internet Directory): een LDAP gegevensbank met alle 

gebruikers van de applicaties en 
o de SSO (Single Sign On): de bijbehorende verificatieprogramma’s; 

 de voorziening die gebruik maakt van deze applicaties via internet; 
 de vertrouwensderde, namelijk de instantie die verantwoordelijk is voor de verificatie 

van de identiteit van de gebruiker van de applicaties (FEDICT (FOD 
Informatietechnologie en Communicatie, www.fedict.be)). 

 
De lokale beheerder is binnen de voorziening verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot 
de applicaties. Zelf wordt hij opgenomen in de LDAP-gegevensbank (OID) onder de 
verantwoordelijkheid van een administrator van de FOD Volksgezondheid. Voor het beheer van 
de toegang tot de applicaties beschikt de lokale beheerder over een speciale applicatie die hij alleen 
mag gebruiken. 

 
2) De gegevensverzameling via het internet  kan in verschillende stappen worden onderverdeeld 

in functie van de betrokken gegevensverzameling: het doorsturen van de gegevens, de 
opvolging van de controle van de gegevens en de consultatie van een feedback, het definitief 
ter beschikking stellen van de gegevens aan de FOD, … 

 
3) Authentificatie en beveiliging 
 
Opdat de lokale beheerder toegang kan krijgen tot de applicaties voor de registratie van de 
statistische gegevens via internet (onder meer de applicatie waarmee hij de toegang van de andere 
gebruikers kan beheren) moeten er twee voorwaarden vervuld zijn:  
 
de persoonsgegevens van de lokale beheerder moeten in onze databank worden ingevoerd (door 
middel van het ingevulde antwoordformulier in bijlage 1) en de lokale beheerder moet zich 
geregistreerd hebben, een account hebben geopend en een “token” (kaart met een reeks 
elektronische sleutels om zich te authentificeren) hebben aangevraagd via de federale portaalsite, 
indien hij dat niet eerder heeft gedaan (om andere beveiligde diensten van de federale administratie 
te kunnen gebruiken zoals Tax-on-Web). Het is inderdaad zo dat met het oog op een optimale 
veiligheid aan FEDICT (FOD Informatietechnologie en Communicatie, www.fedict.be) is 
gevraagd de identiteit van de gebruiker van de applicaties te verifiëren. 
De gebruikers van de verschillende applicaties die de lokale beheerder heeft gekozen, moeten zich 
ook geregistreerd hebben, een account hebben geopend en een “token” hebben aangevraagd via 
de federale portaalsite, indien ze dit niet eerder hebben gedaan (om andere beveiligde diensten van 
de federale administratie te kunnen gebruiken). 

 
Het login-password , dat wordt toegekend bij het aanmaken van het account via de federale 
portaalsite, dient te worden ingevoerd telkens de gebruiker toegang wil krijgen tot de applicaties. 
Van zodra het login – paswoord gevalideerd is, moet de gebruiker het token hebben om de 
gevraagde elektronische sleutel in te voeren. Deze twee gegevens moeten ingevoerd worden 
telkens men toegang wenst te krijgen tot de applicaties. 
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Opgepast: deze procedure is niet onbelangrijk: de aanmaak van een account via de 
federale portaalsite is uniek voor elke burger. Het is dit account die hem toegang 
geeft tot de verschillende beveiligde online diensten van de federale overheid 
(bijvoorbeeld Tax-on-web). Het “token” dat elke gebruiker ontvangt, dient dus altijd 
in zijn exclusief bezit te zijn. 
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