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Project prehospitaalregistratie

Definitie

❑ Ambureg is de registratie:

➢ Van alle verplichte gegevens van ambulance-interventies voor alle erkende
ambulances in België.

➢ Registreert de gegevens van alle interventies in opdracht van het uniform
oproepsysteem (NC112) waarvoor een ambulance werd uitgestuurd

❑ Ambureg is het geheel:

➢ Van gegevensverwerking beginnend bij de aanmelding en eindigend bij de
verzending, net als alle daarmee verband houdende verwerkingen, zoals
afronden, aanvullen, corrigeren, intern verzenden, tijdelijk opslaan, nieuw
verzenden, raadplegen, printen, kopiëren, verwijderen en pseudonimiseren,
uitgevoerd door een ambulancedienst of een onderaannemer. Dit voor de 8
doeleinden vermeldt in art.2.
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Context

➢ Kader voor de hervorming van de Dringende Medische Hulp

➢ Definitie van verschillende paden van de hervorming door de minister 
van Volksgezondheid

➢ De belangrijkste eis was kwaliteitsborging, controle en de voorbereiding 
op de effectieve programmering

➢ Uitnodiging om deel te nemen aan het proefproject Ambureg in 2016

➢ Oprichting van een werkgroep eind 2017

➢ Stand van zaken van de registratieactiviteiten door de werkgroep

➢ Het KB werd gepubliceerd op 24.12.2018 en trad in werking op 
01.01.2019

➢ Startdatum van de automatische registratie voor ambulances: 
01.01.2019.

Project prehospitaalregistratie
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AMU

Doelen

Project prehospitaalregistratie

De werking van de 
Dringende Medische 

Hulp verbeteren

Bijdragen aan het 
systeembeheer en de 

gezondheidszorg

Gegevens verstrekken

Het functioneren van 

de ambulancediensten

evalueren

Programmatie van de 
permanenties

De prestaties van de 
verschillende schakels in de 

AMU-keten evalueren
Toezichthoudende functie

Ondersteuning voor een 
subsidiebeleid

Ondersteuning ambulancediensten

Ondersteuning voor FAMU-
missies
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Alle interventies registreren in opdracht van 
het uniforme oproepsysteem

Een geldig certificaat hebben

Gegevens registreren in drie delen (A, B en
aanvullend)

Een contract of overeenkomst aangaan.

Uiterlijk 1 maart van het volgende jaar een
operationeel rapport indienen.

Benoem een wettelijk vertegenwoordiger, een
certificaatbeheerder en een functionaris voor
gegevensbescherming.

Project prehospitaalregistratie

▪ Wet van 8 juli 1964

▪ Wet van 24 december

2018

▪ Nota’s, instructies en 

interne berichten

Registratieverplichting
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Methodologie

Verschillende momenten om gegevens te verzamelen (KB 24.12.2018)

Project prehospitaalregistratie
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Oproep NC 112/100

Project prehospitaalregistratie

Hoe? 

De federale telefoniste

beantwoordt de oproep en 

vraagt om informatie

• Algemene instructies van het protocol omstandigheden

• Wat vraag je tijdens een gesprek?

• Specifiek protocol

Medische apparatuur 

verzenden

Vitale beoordeling of specifiek protocol => 

Ambulance – PIT – MUG - GP

Beoordeling van de 

situatie door de 

hulpverlener ter plaatse

Aanvullende informatie aan NC112/100 en mogelijk verzoek 

om aanvullende bronnen
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➢ Een verzameling in de vorm van een formulier
gemaakt door een NC112/100

➢ Observaties tijdens de interventie

➢ Gegevens opslaan op relevantie

➢ Informatie gegeven door de patiënt of een derde

➢ Verdeeld in twee delen A en B

➢ PartA: gegevens 112, patiëntgegevens en uitgevoerde
acties

➢ PartB: uitkomstgegevens

Project prehospitaalregistratie

Hoe? (vervolg) 
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❑ 3 cruciale moment voor het verzamelen van data

➢ Na aankomst in het ziekenhuis

➢ Na terugkeer naar de basis

➢ Op weg naar de basis na een waarschuwing 
(nieuwe missie)

❑ De overdracht van de verzamelde gegevens gebeurt 
automatisch door de tablet

❑ Naar de centrale postbus (PartA en B afgerond) 
buiten de controle van de ambulancier

Project prehospitaalregistratie

Wanneer?
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Project prehospitaalregistratie

Wat?

Identificatie van de 

ambulancediensten en het 

team 

Type interventie

Identificatie van de 

patiënt

Overdracht tussen 

ploegen

Identificatie van de missie 

en registratiefiche

Uniek fiche nummer

Identificatie van de plaats 

van de interventie

Identificatie van de 

middelen voor interventie 

en bijstand

Identificatie van klinische 

gegevens indien er contact was 

met de patiënt

Herkenning van verschillende 

tijdschema’s
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➢ Onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte 
gegevens

➢ Verplichte gegevens ingevuld, mogelijkheid om PartA
af te ronden

➢ Met uitzondering van de identiteit van de patiënt

➢ Ambulancier heeft 5 dagen de tijd om PartB af te 
ronden

❖ Persoonlijke gegevens van de patiënt

❖ Persoonlijke factureringsgegevens

❖ Gegevens van het ambulanceteam

❖ DGGS is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens

Project prehospitaalregistratie

Wat? (vervolg)
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➢ Na 7 dagen kan de server PartB standaard invullen en naar de 
centrale mailbox van de FOD Volksgezondheid sturen

➢ Voor PartB is een verplicht concept ingevoerd:

o Voor mogelijke risico’s (primaire)

o Gebruikte beschermingsmiddelen

➢ Meld opnieuw zijn beschikbaarheid aan NC112

➢ Opgeroepen tijdens rit naar de basis, voltooiing van 
standaardwaarden PartA en B

➢ Voltooi anders PartB in de basis en noteer het exacte 
tijdstip van nieuwe beschikbaarheid.

Project prehospitaalregistratie

Wat? (vervolg)
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➢ Grondslag KB 24.12.2018

➢ Gegevens op twee niveaus 

▪ EMS – Primaire ambulancier

▪ EMS – Interhospitaal ambulancier

➢ Met 4 ontvangerniveaus:

➢ Professionele gezondheidszorgers

(Ambulanciers en ziekenhuizen).

➢ Fonds voor dringende medische hulp (FDGH)

➢ FOD Volksgezondheid – via - ICT en Smals 

Project prehospitaalregistratie

Voor wie? 
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Actualiteit en enkele cijfers

Project prehospitaalregistratie

permanenties onder-dak 24/7
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Type Partners

Project prehospitaalregistratie
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Registratiegraad

Project prehospitaalregistratie



19Herziening project prehospitaalregistratie

Doelen

Streven naar een hoge kwaliteit van: 

➢ Patiëntgegevens

➢ Patiëntenzorg

➢ Gegevens van uitgevoerde middelen

➢ Beleidsprogrammeringsgegevens

➢ Gegevens over AMU-financiering

➢ Deel uitmaken van het strategische beleid van administratieve 
vereenvoudiging en vooral het « only once » principe.

➢ De door de NC112 verstrekte gegevens

➢ De samenhang met de operationele doelstellingen

➢ De verzameling van informatie tussen de verschillende partners 
in de zorgketen mogelijk maken
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➢ Een toegevoegde waarde voor de verschillende partners van de 
AMU

➢ Voor de burger is de vereenvoudiging van de administratie door 
slechts 
éénmaal te registreren

➢ Voor de politiek is de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening 
aan de burger

➢ Controle over innovatieve knowhow

➢ Mogelijkheid tot benchmarking (kwaliteitsvariaties) 

Herziening project prehospitaalregistratie

Voordelen
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➢ Het verzamelen van gegevens aan de hand waarvan de beschikbaarheid 

van middelen voor een populatie kan worden geverifieerd, wordt berekend 

op basis van gemeten responstijden

➢ Efficiënte verzameling van operationele gegevens

➢ Berekening van de vergoeding op basis van het aantal interventies en het 

aantal afgelegde kilometers

➢ Controle op de beschikbaarheid van ambulances overeenkomstig de afspraken 

gemaakt in het kader van de overeenkomst

➢ Evalueren van het verdelen en efficiënt gebruiken van middelen.

➢ De continuïteit van de zorg waarborgen

Herziening project prehospitaalregistratie

Voordelen (vervolg)



22

Herziening project prehospitaalregistratie

Toekomstige flux
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Planning en aanpak
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Herziening project prehospitaalregistratie
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Herziening project prehospitaalregistratie
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Herziening project prehospitaalregistratie

Vragen?


