
Overdracht van de correspondentietabellen 2017 via eHealth 

Samenvatting van te volgen procedure 

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de te realiseren stappen voor de overdracht van de 

correspondentietabellen 2017 via eHealth.  We raden u ten sterkste aan om u te laten begeleiden 

door uw informaticadienst  en dat u hierbij de handleiding nauwgezet volgt. 

Indien u beschikt over  het certificaat FLOWTCT  in de productieomgeving, dan mag u onmiddellijk 

overgaan naar stap 5. 

Indien u nog geen certificaat FLOWTCT  in productieomgeving heeft, gelieve dan eerst de stappen 1 

tot 4 te realiseren. Indien u een certificaat FLOWTCT heeft, maar geen toegang  meer ertoe,  ga dan 

naar punt 3.4.1 . Requesting a new certificate – handleiding (pag. 8). 

1. Indien uw ziekenhuis niet beschikt over een VTE ( verantwoordelijke toegang entiteiten) of een 

lokale beheerder in de productieomgeving van eHealth , gelieve dan de instructies van de 

handleiding -punt 3.3.1 RAE/VTEA/local administrator ( pag.6) te volgen. 

 

2. Op het ogenblik dat de VTE of de lokale beheerder geïdentificeerd is  in de productieomgeving van 

eHealth ,  maakt hij  een gebruiker aan ( de persoon  aangeduid om te werken op dit project) in 

deze omgeving door hem te activeren tot de toepassing  eHealthBox. Zie ook punt 3.3.2. Managing 

user access for FLOWTCT eHealthbox – handleiding - pag.6. 

 

3. Op het ogenblik dat de gebruiker gecreëerd is in de productieomgeving  ( via de VTE of de lokale 

beheerder), vult hij de formaliteiten in  teneinde het certificaat eHealthBox voor deze omgeving 

te verkrijgen.  Zie ook punt 3.4. End to End encryption (ETEE) certificate – handleiding- pag.7 . 

 

OPGELET :  : bij de aanvraag van het certificaat, moet de naam die de gebruiker geeft aan de 

applicatie_ID  verplicht de volgende zijn : FLOWTCT ( in HOOFDLETTERS). Tevens dient hij een 

paswoord te geven aan de Keystore. Gelieve dit goed te onthouden. 

De aanvraag van het certificaat dient te gebeuren door gebruik te maken van het RIZIV nummer 

van uw instelling  ( dus niet het KBO nummer) 

 

4. Van zodra uw gebruiker zijn certificaat ontvangen heeft, moet hij dit melden aan  

techcel@health.belgium.be 

 

5. De gebruiker stelt de correspondentietabel samen van alle ziekenhuisverblijven MZG 2017  

(klassieke en daghospitalisaties, evenals de spoedgevallen en de niet-beëindigde verblijven ) en 

dit  aan de hand van de lay-out  voorzien in de omzendbrief. De correspondentietabel mag niet 

groter zijn dan 10 Mb. Indien de tabel meer dan 65.000 lijnen telt, dan dient de gebruiker deze op 

te splitsen in meerdere bestanden die de 65.000 lijnen niet overschrijden. 

 

6. De gebruiker codeert de index van de correspondentietabel 2017 (de index bestaat uit het 

erkenningsnummer, het jaar, het semester, verblijfsnummer en type verblijf)  met behulp van de  

privé vercijfersleutel aesSymetricRHM2013prod.key die hem ter beschikking werd gesteld voor 
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de koppeling van de gegevens 2013-2016. Indien U niet meer beschikt over deze sleutel, vraagt u 

aan de technische cel om deze opnieuw op te sturen ( techcel@health.belgium.be) naar de 

ehealthbox van de produktieomgeving. Om de index van de correspondentietabellen te 

versleutelen , kan de gebruiker (of een informaticus van het ziekenhuis) gebruik  maken van het 

versleutelbestand dat u kan downloaden via de site Technische Cel  ofwel zelf een klein 

programma schrijven gebaseerd op het voorbeeld zoals in de handleiding. De handleiding voor 

het versleutelprogramma dat ter beschikking wordt gesteld, is eveneens te downloaden via de 

site Technische Cel.  Hoewel we alles in het werk stellen  om de kwaliteit van dit hulpmiddel te 

verzekeren, worden ze in ongewijzigde staat en zonder garantie  bijgeleverd. 

 

Zowel het versleutelbestand van de Technische Cel als de handleiding kan je vinden op volgende 

link: 

https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/anonymous?lang=nl 

en meer bepaald in de” Nationale Financiele Feedback per pathologie”, klik op download ( rode 

horizontale  balk ), en vervolgens op FLOWTCT Encryption.  Selecteer de nodige bestanden en klik 

op download. Om toegang te krijgen tot de bestanden , zal een paswoord gevraagd worden. Tik : 

encrypt_1 

De correspondentietabel moet gecodeerd worden in het formaat TXT. 

 

7. De gebruiker stuurt ons  de gecodeerde  correspondentietabel  in de productieomgeving van 

eHealth  en volgt daarbij  strikt de aanwijzingen op van de handleiding blz 12-15 (5. Sending the 

mapping file using ehealthbox)l.  Slechts  1 bestand per zending . Indien de correspondentietabel 

opgesplitst is in meerdere bestanden , zijn er evenveel zendingen dan bestanden. Alle bestanden 

dienen op dezelfde dag te worden opgestuurd. Op het ogenblik van de zending, selecteert de 

gebruiker de publieke sleutel FLOWTCT voor de VERZENDER en TTP voor de BESTEMMELING. Hij 

zorgt er eveneens voor dat hij kiest voor het certificaat ( KEYSTORE) van de produktieomgeving ( 

certificaat met FLOWTCT en eindigt op p.12). 

 

Om toegang te krijgen tot de eHealthbox in de productieomgeving, begeeft de gebruiker zich naar de 

productieomgeving  https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/ 

 
8. Wanneer de zending goed verzonden is, ontvangt  de gebruiker een melding  van batch codage         

van eHealth in zijn eHealthbox van zijn productieomgeving. De gebruiker verifieert dat zijn zending 

correct is  door de inhoud van het bericht te lezen ( klik op “beschrijving”). Hij ontvangt evenveel  

meldingen van de batch codage  als er bestanden werden verstuurd. Wanneer hij geen melding 

ontvangt of als de melding niet positief is, betekent dit dat de zending niet geslaagd is. Gelieve in 

dit geval het formaat van de correspondentietabellen te controleren en/of  de aanwijzingen voor 

het verzenden te controleren en herbegin daarna de zending. 

 

 

9. De technische cel verwittigt, binnen de week na verzending, de gebruiker dat de gecodeerde 

correspondentietabel ontvangen werd. Indien de gebruiker geen nieuws ontvangt van de 

Technische Cel  binnen deze termijn, dan werd de zending niet ontvangen. 

Gelieve in dit geval de instructies te verifiëren en het verzenden te herbeginnen. 
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De manual voor de verzending van de correspondentietabellen 2017 wordt u ter beschikking gesteld 

op de site van de Technische Cel. 

Om deze te bereiken, klikt u op volgende link: 

https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/anonymous?lang=nl 

U bevindt zich dan op de site van de technische cel ( Financiële feedback per pathologie). Vervolgens 

klikt u op download ( in de rode horizontale werkbalk), en daarna op FLOWTCT Manual. 

U selecteert en ontvouwt het bestand Integrated_UserManual_V6-03_final  en klikt op download. Om 

toegang te krijgen tot het bestand zal een paswoord worden gevraagd. Tik hier : manual_2013 

 

Bij problemen voor het verkrijgen van de certificaten of het gebruik van eHealthbox, kan de gebruiker 

de helpdesk  eHealth contacteren via 02/ 788 51 55 of support@ehealth.fgov.be 

 

Wij danken u voor uw medewerking. 
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