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1. Kader en doel van de omzendbrief 

 

De omzendbrief BI/OMZ-CIR/N.07_20 gericht aan o.m. alle MUG/PIT-verantwoordelijken en  
verspreid op 22 mei 2020 vermeldde dat de MUG/PIT registratie voor onbepaalde duur wordt 
opgeschort voor de MUG/PIT-interventies vanaf 1 maart 2020 en dit in afwachting van de 
inkanteling op het EMSR-platform (cfr. Ambureg). 

In de periode van 12 mei tot en met 19 mei bereikten 86 ambulancediensten een globale 
registratiegraad van 92,25 % via het Amburegsysteem en er is een algemene tevredenheid 
onder de gebruikers. Meerdere PIT-diensten zijn vragende partij om van start te kunnen gaan 
met Ambureg.  Mijn dienst heeft in januari van dit jaar reeds de nodige afspraken gemaakt 
met zowel het eHealth-platform als met het RIZIV om op een vlotte manier de registratie van 
alle PIT-teams in te kapselen in de Amburegomgeving.  In principe zijn het KB van 
14/12/2018 en de Amburegregistratie reeds van toepassing op alle PIT-teams maar de 
omzendbrief DH-AU/2018/5 van 20/12/2018 voorzag een tijdelijke uitzondering voor de PIT-
teams. 

Met deze omzendbrief wens ik u op de hoogte te brengen dat uw dienst vanaf nu de nodige 
stappen kan zetten om haar PIT-interventies te registreren via Ambureg. Ik deel u ook de 
datum van de opheffing van de tijdelijke uitzondering mede. Tot slot verstrek ik u enkele 
variapunten met betrekking tot de huidige MUG/PIT registraties.  

 

2. Modaliteiten 

 

Omdat het KB van 6/12/2018 reeds meerdere jaren voorziet in een tegemoetkoming met 
betrekking tot registratie-uitgaven zonder dat voor de PIT-teams hier reële uitgaven 
tegenover stonden, gaat mijn dienst voor de PIT-teams geen registratiematerieel voorzien. 
Zowel de uitgaven voor de hardware (tablet in het voertuig) als voor de registratiesoftware 
dienen door de PIT-dienst gefinancierd te worden. Mijn dienst stelde en stelt hiervoor jaarlijks 
de nodige middelen ter beschikking. Uiteraard kan het ziekenhuis er ook voor kiezen om zelf 
registratiesoftware te ontwikkelen. 
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De mobiele datacommunicatie voor de registratie moet verplicht gebeuren via een Blue Light 
Mobile-abonnement van de NV Astrid (https://www.astrid.be/nl/bluelightmobile). Deze 
moeten gefinancierd worden door het ziekenhuis dat de overeenkomst Ambulancedienst 
Dringende geneeskundige hulpverlening afsloot, en niet door een eventuele onderaannemer 
van het ziekenhuis. Om de abonnementen aan te gaan neemt u best contact op met het 
Astrid Service Center via info@astrid.be . 

 

Alle inlichtingen inzake de Amburegregistratie zijn beschikbaar op de website 
https://www.health.belgium.be/nl/ziekenwagenregistratie-ambureg.  De eerste stap die uw 
dienst zal moeten zetten is om een specifiek certificaat aan te vragen als u er niet reeds over 
beschikt. Enkel de ziekenhuizen die één of meerdere gesubsidieerde DGH-ambulanceteams 
hebben beschikken reeds over het vereiste certificaat en moeten dus géén tweede certificaat 
aanvragen.  U vindt op de website de noodzakelijke formulieren om opgenomen te worden 
in de authentieke bron van mijn dienst. Enkel indien dit gebeurd is kunt u het voor Ambureg 
vereiste eHealthcertificaat aanvragen. U dient het ingevulde en ondertekende formulier over 
te maken aan reg-system@health.fgov.be.  

Vanaf het moment dat uw dienst opgenomen is in de authentieke bron van Ambureg, 
ontvangt uw certificaatbeheerder wekelijks per email een rapport met de registratiegraad van 
zijn PIT-teams. Het emailadres is door uw ziekenhuis te specifiëren en mag een generiek 
emailadres zijn. 

Indien uw dienst voor een deel van de PIT-activiteiten de diensten van een onderaannemer 
gebruikt, dan is het aangewezen om in overleg met de functionaris voor 
gegevensbescherming van het ziekenhuis een verwerkingsovereenkomst op te stellen. Enkel 
het ziekenhuis vermag het eHealthcertificaat aan te vragen. 

In dit stadium zullen de registraties van PIT-teams volledig gelijkaardig zijn of minimale 
verschillen bevatten met de huidige Amburegregistratie.  

Mijn dienst voorziet geen opleiding voor eindgebruikers. De website bevat wél richtlijnen 
waarmee een leverancier van een registratieapplicatie of het ziekenhuis handleidingen voor 
eindgebruikers kunnen maken.  

De ervaring heeft geleerd dat vernieuwingen die worden ingevoerd op landelijke schaal baat 
kunnen hebben bij een pilootproject. U kunt zich kandidaat stellen om bij wijze van piloot uw 
PIT-teams eerder te laten starten met de nieuwe registratie van zodra uw dienst beschikt 
over het gepaste certificaat, zoals hierboven beschreven.  

Omwille van de stopzetting van de huidige PIT-registratie, worden er vanaf heden geen 
papieren PIT-registratieformulieren meer ter beschikking gesteld. 

 

3. Mijlpalen 

 

Op 1 januari 2021 eindigt de tijdelijke uitzondering waarvan hierboven sprake voor de PIT-
teams. Dit betekent dat alle interventies die door PIT-teams in opdracht van noodcentrales 
112 worden uitgevoerd vanaf die datum verplicht in Ambureg moeten geregistreerd worden. 

Als mijlpaal voor het bekomen van een eHealthcertificaat wordt 1 oktober 2020 
aangehouden.   

https://www.astrid.be/nl/bluelightmobile
mailto:info@astrid.be
https://www.health.belgium.be/nl/ziekenwagenregistratie-ambureg
mailto:reg-system@health.fgov.be
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Over de inkapseling van de MUG-registratie in Ambureg of in een applicatie met gepastere 
benaming zult u in de 2de helft van dit jaar meer informatie ontvangen. De streefdatum voor 
de inkanteling van de MUG-registratie is momenteel 1 januari 2022 maar deze kan 
vervroegd worden op verzoek en/of in functie van de vooruitgang van het project. 

 
 

4. Huidige PIT- en MUG-registraties en MZG-linken 

 

We zouden u eraan willen herinneren dat alle interventies die plaatsvonden tot en met 29 
februari 2020 geregistreerd moeten worden in de huidige registratiesystemen.  

De opschorting van de MUG en PIT registratiesystemen treedt pas in werking vanaf 1 maart 
2020.  

Registratie op vrijwillige basis blijft nog steeds mogelijk. Omwille van deze reden blijven de 
webapplicatie en de web service Mugreg beschikbaar voor de registratie van uw interventies.  

Met betrekking tot MZG-linken herinneren we eraan dat deze moeten blijven geregistreerd 
worden in de MZG voor de registratieperiode 2019/2. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

         Pedro Facon  

          Directeur-generaal 
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