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1. Introductie 
 

1.1.  Doel van het project revisie prehospitaalregistratie 

1.1.1. Definitie 

 

Ambureg is een verplichte registratie van de interventiegegevens van ambulances voor alle erkende 

ambulances in België1. Het registreert de gegevens van alle interventies in opdracht van het uniforme 

oproepsysteem (112-centrale) waarvoor een ambulanceteam is geactiveerd. Deze 

gegevensregistratie gebeurt sinds januari 2019, enkel via webservice, en wordt geregeld door het 

koninklijk besluit van 14 december 2018 tot vaststelling van de regels en de inhoud van de registratie 

door ambulancediensten en het jaarverslag.  

 

1.1.2. Historische achtergrond 

 

1. In het kader van de hervorming van de dringende medische hulpverlening 

2. Vaststelling van verschillende hervormingstrajecten door de minister van Volksgezondheid 

3. Het belangrijkste traject was kwaliteitsborging, controle en voorbereiding van een 

doeltreffende programmering 

4. Uitnodiging om deel te nemen aan het proefproject Ambureg in 2016 

5. Oprichting van een werkgroep eind 2017 

6. Stand van zaken van de registratieactiviteiten van de groep en prognoses 

7. Een KB werd gepubliceerd op 24.12.2018 en is in werking getreden op 01.01.2019 (gewijzigd op 

03.04.2019) 

8. De automatische registratie van ambulance-activiteiten is op 01.01.2019 van start gegaan.  

  

 
1 De definitie werd bij het begin van Ambureg bedacht met de verordening alleen voor ambulances, maar 
vandaag kan de definitie ook gelden voor PIT, sinds januari 2021 (proefproject). 
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1.1.3. Doelstellingen van het Ambureg-project (sinds 2019) 
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1.1.4. Wat zijn de doelstellingen van deze herziening? 

 

De revisie bestaat uit het opnieuw analyseren van de verschillende momenten van 

gegevensverzameling zoals gedefinieerd in het draaiboek van de verschillende fasen van een 

interventie, van de oproep tot het einde van een missie. 

 

Tijdens deze verschillende fasen van een missie zijn er variabelen die door de verschillende partners 

in de dringende medische hulpverlening worden verzameld. Ter herinnering: deze herziening heeft 

vooral ten doel het administratieve proces te vereenvoudigen en het werk in het veld te 

vergemakkelijken. Ook de kwaliteit van de via Ambureg uitgewisselde gegevens wordt verbeterd.  

 

Hierna volgen de verschillende momenten van deze gegevensverzameling:  

 

T0 - Verzoek om hulp via 112, door het slachtoffer of een naaste 

T1 - Ontvangst van de oproep door de operator van de noodcentrale 

• Bevraging van de situatie 

T2 - Verzending van middel (ambulance, PIT, MUG). Deze missie heeft een unieke code. Het 

interventienummer 

T3 - Aankomst van het middel bij het slachtoffer 

• Analyseren van de te verlenen zorg 

• De zorg voor het slachtoffer 

T4 - Al dan niet overbrengen van het slachtoffer naar het ziekenhuis. 

T5 - Brengt de patiënt naar een spoedeisende afdeling in een ziekenhuis 

T6 - De terugkeer van de ambulance naar standplaats 

T7 - Opnieuw beschikbaar 

 
Figuur 1: de verschillende momenten van een interventie 

 
 
 

 

In de registratie binnen Ambureg, is het gebruik van SDS verplicht. Een SDS is een bericht dat uitgaat 

van de noodcentrale 112 en dat de informatie bevat die bij deze noodcentrale 112 bekend is, zoals 

het verzendnummer, de identificatie van de dienst, de tijdstippen, het interventieadres, enz.  
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1.1.1. Concreet: de taken van de herziening 
 

De ambitie van de dienst Dringende Hulpverlening bestaat erin te streven naar een optimale 

patiëntenzorg, tegen aanvaardbare kosten per hoofd van de bevolking, met een zo groot mogelijk 

gezondheidsvoordeel voor de bevolking. Dit houdt in dat de zorg veilig is voor de patiënt, 

doeltreffend, tijdig, efficiënt, billijk en op de patiënt gericht.  

 

Daarnaast streven wij ook naar een optimale werkomgeving voor de betrokken zorgverleners. Eén 

aspect van het bereiken van bovengenoemde doelstellingen en het verstrekken van op waarde 

gebaseerde zorg, is de uitwisseling van patiëntengegevensstromen. 

 

Bovendien is het beleid gebaseerd op objectieve indicatoren. Wij streven ernaar de administratieve 

lasten zo laag mogelijk te houden en het systeem zo efficiënt mogelijk te maken voor de 

zorgverleners.  

 

In het kader van ons project tot herziening van de pre-hospitaalregistratie, stellen wij voor informatie 

te verzamelen die een objectivering mogelijk maakt van de informatie over de interventie zelf en die 

niet kan worden gewijzigd door de ambulancedienst (in tegenstelling tot de MUG waar het mogelijk 

is de door de SDS ingevoerde informatie te wijzigen, met uitzondering van de datum van interventie; 

deze informatie is alleen mogelijk als wij een rechtstreekse vergelijking maken). 

 

Naast administratieve vereenvoudiging willen we ook de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening 

van onze zorgpartners verbeteren: 

 

- Door de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partners in de zorgketen 

mogelijk te maken en door de prehospitaalregistratie te integreren in het medisch dossier 

van de patiënt. 

- Door de administratie te vereenvoudigen: het “only-once” principe, d.w.z. dat de gegevens 

slechts één keer worden geregistreerd. Dit betekent dat de patiënt niet om dezelfde 

informatie kan worden gevraagd als die welke hij of zij reeds aan de administratie heeft 

verstrekt. Bovendien wordt zo een dubbele registratie vermeden.  

 

De resultaten van de herziening van de pre-hospitaalregistratie zullen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op 

de gegevens die het project inzake herziening van de prehospitaalregistratie beoogt te verbeteren, 

zoals:  

 

- Patiëntgegevens 

- Gegevens met betrekking tot de zorg 

- Gegevens over de gebruikte middelen 

- Gegevens over de programmering van het middelenbeleid 

- En gegevens met betrekking tot de financiering van de DGH 

 

Het valt niet te ontkennen dat Ambureg tot doel heeft de werking van de dringende medische 

hulpverlening te verbeteren en bij te dragen tot het beheer van gezondheidszorgsystemen en -

diensten, met name door:  

 

- de persoonsgegevens van de patiënt in het kader van de overbrenging van de patiënt aan het 

ziekenhuis te verstrekken 
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- de werking van de ambulancedienst te evalueren, met name op het gebied van de verlening van 

adequate en onmiddellijke medische zorg aan patiënten of slachtoffers van ongevallen.  

 

Wij moeten er dan ook voor zorgen dat de hele keten van de dringende medische hulpverlening 

wordt geïntegreerd in het strategische beleid van administratieve vereenvoudiging en vooral 

vasthouden aan het beleid van "only-once".  

 

Daarom moet men er zeker van zijn dat de kwaliteit van de door de 112-centrales verstrekte 

gegevens correct is en beantwoordt aan de strategische doelstellingen van de dringende medische 

hulpverlening en aan de operationele doelstellingen die zullen worden voorgesteld. Zonder dit, en 

gezien het feit dat de gegevens in het SDS niet door de hulpverleners kunnen worden gewijzigd, 

bestaat het risico dat de gegevens voor sommige interventies onjuist zijn of zelfs helemaal niet 

worden geregistreerd. 

 

Deze bevinding heeft ons gesterkt in onze opvatting dat een analyse van de SDS nodig is om de 

volledigheid van de door de 112 centra aan SMALS toegezonden gegevens te verifiëren en tot een 

herziening te komen die de kwaliteit en de volledigheid van de door ons ontvangen gegevens zal 

verbeteren. Er wordt een effectbeoordeling opgesteld om na te gaan of de herziening al dan niet 

negatieve gevolgen zal hebben.  

 

2. Wat is de toegevoegde waarde van het project? 
 

2.1.  Extern 

 

- De externe toegevoegde waarde is een meerwaarde voor de verschillende partijen van de 

DGH, voor de burger gaat het om de vereenvoudiging van de administratie door een 

éénmalige registratie, en voor de politieke autoriteiten is het de verbetering van de kwaliteit 

van de dienstverlening aan de burger en de controle over innovatieve knowhow. 

- De mogelijkheid om een vergelijkende evaluatie te maken, zodat verschillende 

gegevensbronnen kunnen worden geïdentificeerd en verwerkt worden. 

- Verzorgers registreren ook klinische variabelen over de toestand van de patiënt. Denk aan 

vitale parameters, mentale toestand, medicatie voorraad. Om de continuïteit van de 

gezondheidszorg te waarborgen, is het van belang een efficiënte gegevensuitwisseling tussen 

de verschillende betrokken zorgverleners mogelijk te maken. Het is ook een belangrijk 

principe geworden om patiënten toegang te verlenen tot hun eigen gezondheidsgegevens. 

 

Voorbeeld:  

In de programmering: de beschikbaarheid van middelen voor een populatie kan worden berekend uit 

de gemeten aankomsttijd. De Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening 

(NRDGH) heeft een Service Level Agreement (SLA) opgesteld waarin bepaald is dat de interventietijd 

in 90% van de gevallen minder dan 15 minuten moet bedragen (zie figuur 1). 
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2.2.  Intern 

 

- De toegevoegde waarde op FOD-niveau is de efficiënte verzameling van operationele 

gegevens die veel beleidsactiviteiten ondersteunen: 

o Registratie van de activiteit voor de berekening van de subsidie op basis van het 

aantal interventies en het aantal afgelegde kilometers 

o In het kader van de uitvoering: toetsing van de beschikbaarheid van ambulances aan 

de afspraken die in het kader van het verdrag tussen de overheid en de 

ambulancedienst zijn gemaakt. 

o In het kader van de kwaliteitsbeoordeling: de triage evalueren en nagaan in hoeverre 

de middelen in het hele Koninkrijk efficiënt worden gebruikt. 

 

3. Risico’s 
 

3.1.  Op korte termijn 

 

- Als dit project niet wordt uitgevoerd, is de kans groot dat de uitgewisselde gegevens van 

slechte kwaliteit zijn. 

- De subsidie op basis van het aantal interventies en het aantal afgelegde kilometers kan 

onjuist zijn. 

- Een lage registratiegraad kan een risico inhouden voor de toegekende subsidies. 

- Het niet oplossen van technische problemen bij de pre-hospitaalregistratie kan onmiddellijke 

gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en financiële 

gevolgen voor de professionals in de sector.   

 

3.2.  Op middellange en lange termijn 

 

- Onmogelijkheid om de door onze dienst gevraagde gegevens te verstrekken en vooral tijdens 

internationale uitwisselingen in het kader van Europese projecten inzake dringende 

medische hulpverlening. 

- Onze politieke strategie van de FOD Volksgezondheid voor administratieve vereenvoudiging: 

het principe dat gegevens op één plaats en slechts één keer moeten worden vastgelegd. 

- De voltooiing van het project zal het mogelijk maken om vergelijkende analyses uit te voeren 

om variaties in de kwaliteit van pre-ziekenhuisopnames op te sporen en te vergelijken. 

- Om de continuïteit van de zorgverlening te waarborgen, is het van belang om een efficiënte 

gegevensuitwisseling tussen de verschillende betrokken zorgaanbieders mogelijk te maken. 

Ook is het een belangrijk principe geworden  
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4. De prestaties van het revisieproject 
 

4.1. Beschrijving van de te leveren prestaties 

 

- Analyse van de variabelen 

- Nieuwe variabelen kiezen om te integreren 

- Kiezen van variabelen die moeten worden geëlimineerd 

- Een kwalitatieve datastroom creëren die het mogelijk maakt om informatie te verzamelen 

tussen de verschillende partners in de zorgketen. 

- Een administratieve vereenvoudiging mogelijk maken, het only-once principe kunnen 

toepassen 

- Een stroom die de berekening van de subsidie mogelijk maakt op basis van het aantal 

interventies en de afgelegde kilometers. 

- Een gegevensstroom die het mogelijk maakt om de beschikbaarheid van ambulances te 

controleren conform de afspraken in de overeenkomst tussen de overheid en de 

ambulancedienst. 

- Een communicatieplan dat transparantie integreert in de gegevensverzameling. 

- Een vereenvoudigde en versterkte federale lijst 

- Harmonisatie van de naamgevingsconventies volgens de aanbevelingen van de FOD 

Binnenlandse Zaken. 

- Een omgeving creëren waarin partners hun eigen analyses kunnen uitvoeren. 

- Een simulatieomgeving voor zakelijk intelligentie en datamining. 

- Een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en verlenging van eHealth-certificaten voor 

DGH-partners. 

- Harmonisatie van informatieverwerkingsprocedures in de verschillende clusters. 

- Verbeter de verschillende kwaliteitsmaatregelen (verschillende SLA’s): 

o Definitie van SLA (Service Level Agreement): een overeenkomst tussen de 

ambulancedienst en de FOD Volksgezondheid om de kwaliteit van de 

dienstverlening aan het publiek en de naleving van bepaalde 

kwaliteitsmaatregelen te verbeteren, waaronder: 

a) De starttijd moet ≤ 3 minuten zijn in ≥90% van de interventies. 

b) De vertrektijd moet ≤ 3 minuten (indien onder het dak) of ≤ 6 minuten 

(zo niet onder het dak) voor ≥ 90% van de interventies 

c) De interventietijd moet ≤ 15 minuten zijn in ≥90% van de interventies  

d) De wachttijd moet ≤ 15 minuten zijn in ≥90% van de interventies  

e) Tijdsinterval tussen de 112-oproep en het moment dat de ambulance 

weer beschikbaar is 

 

Wat maakt geen deel uit van het project (out of scope)? 

- Patiëntidentificatie (GDPR) 

- Gegevens in het ICC (binnenkort HIR) 

- Het patiëntendossier 
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4.2.  Projectafhankelijkheid 

 

De slaagkansen van het project voor de herziening van de pre-hospitaalregistratie hangt af van: 

 

In de eerste plaats zal het succes van dit project afhangen van de goede samenwerking tussen de 

verschillende partners van de dringende medische hulpverlening.  Door de kwaliteit van de gegevens 

die ze registreren en, meer specifiek, de naleving van strategische managementdoelstellingen, 

verkrijgen ze ondersteuning en investeringen voor de realisatie van toegevoegde waarde door de 

herziening van de pre-hospitaalregistratie (de beschikbaarheid van de nodige fondsen om het 

bestaan van het project te garanderen). 

 

Bovendien zal worden samengewerkt met het NC112-project van de FOD Binnenlandse Zaken, dat 

verantwoordelijk is voor de authentieke SDS-brongegevens (geïntegreerd in het project voor de 

harmonisatie van de werkmethoden van de 112 noodcentra).   

 

Daarnaast zullen wij de kwaliteit van de geregistreerde gegevens kunnen beoordelen aan de hand 

van de door de Dienst Gegevensbeheer en Strategische Informatie (DBI) verstrekte verslagen. De 

goodwill en de betrokkenheid van de ICT-afdeling en de onderaannemer SMALS zullen van cruciaal 

belang zijn voor het welslagen van het project. 

 

Ten slotte zou het resultaat meetbaar kunnen zijn als het in overeenstemming is met de 

kwaliteitsindicatoren die eerder zijn vastgelegd en dat de "One World One Health"-aanpak in acht 

neemt. Door geleidelijk ook gegevens van andere gezondheidsdeterminanten uit andere domeinen, 

zoals dierengezondheid, gezondheid van planten, voedselveiligheid en milieu, te integreren om in 

overeenstemming te komen met het strategische beleid van "ONLY-ONCE". 

 

4.3.  Samenwerking met externen 

 

Samenwerken met andere autoriteiten of organisaties is noodzakelijk, in die zin dat de configuratie 

van de dringende medische hulp in België verdeeld is tussen de FOD Volksgezondheid en de FOD 

Binnenlandse Zaken via de 112 noodcentra van het DG Civiele Veiligheid.  

 

Daartoe werken we hand in hand om passende hulp te bieden aan iedereen wiens 

gezondheidstoestand dringende interventie vereist als gevolg van een ongeval of plotselinge ziekte 

of plotselinge complicatie, na een uniforme oproep waarmee hulp, vervoer en ontvangst in een 

adequate ziekenhuisdienst worden verzekerd.  

Ons project is goed gepositioneerd in dit lange proces om een uitwisseling van hoge kwaliteit tussen 

de twee FOD's te garanderen en zo een kwaliteitsvolle hulpverlening mogelijk te maken. 

Naast de FOD Binnenlandse Zaken zal er ook worden samengewerkt met de Commissie voor 

dringende medische hulp via de hygiëne-inspecteurs om ervoor te zorgen dat de gegevens in de 

overeenkomsten met de verschillende instanties (bv. SLA met partners) gerespecteerd worden, 

accuraat, effectief en adequaat zijn. 
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De concrete verwachting is dat de externe partners van DGH de overeenkomsten respecteren en ons 

in verschillende stadia kwaliteitsgegevens aanleveren zoals bepaald in de wet van 14 december 2018 

en opgenomen in hun overeenkomsten. 

 

Smals zorgt voor de technologische ontwikkelingen en verzorgt ook de documentatie. Smals zorgt er 

ook voor dat alles voldoet aan de afgesproken kwaliteit op het gebied van operationele en 

veiligheidseisen.  Aangezien het om technologische ontwikkelingen gaat, worden ook termijnen 

vastgesteld om de praktische uitvoering van het project niet te vertragen. 

 

Men wil efficiënt samenwerken met de FOD Binnenlandse Zaken bij het verzamelen van gegevens 

over de datum en het uur van de noodoproep, gegevens over het vertrek en de aankomst van de 

ziekenwagen op de plaats van interventie, gegevens over de verplaatsing via een web service, de 

beschikbaarheid van de ziekenwagen en gegevens over de aankomst van de ziekenwagen op de 

plaats van dienst/permanentie. 

 

4.4.  Wie zijn de begunstigden (personen, diensten of organisaties) die baat 

zullen hebben bij de resultaten van het project? 

 

- De burger 

- De Medische Noodhulpdienst (DGGS) 

- De 112 noodcentrales 

- De integratoren van de ambulancediensten (binnenkort PIT en SMUR) 

- Alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die te maken hebben met dringende 

medische hulpverlening. 

- FDGH 

 

5. Methodologie 
 

5.1.  Definitie 

 

Om het project voor de herziening van de pre-hospitaalregistratie te realiseren en te voltooien, is 

algemene coördinatie en samenwerking met verschillende partners nodig van onze FOD, IBZ, Smals, 

software-integratoren en ten slotte de ambulancediensten die op het terrein werkzaam zijn.  Op 08 

juni 2022 organiseerde onze FOD een Kick-Off om de eerste stappen van de herziening voor te stellen 

en zo startte een dialoog met de partners en ambulancediensten via workshops.   

 

De bijdrage van deze partners is van groot belang voor de herziening, verbetering en versterking van 

Ambureg.  Om deze doelstellingen te bereiken, worden een stuurgroep en een werkgroep opgericht.  

De stuurgroep kwam medio augustus 2022 voor het eerst bijeen en de werkgroep begint in 

september 2022. 
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5.2.  Stuurgroep 

5.2.1. Doelstelling 

 

Het doel van de stuurgroep is om de goede werking van het project te waarborgen en dit in 

overeenstemming met de gedefinieerde doelstellingen. Het was raadzaam om een stuurgroep te 

hebben gezien het grote aantal gesprekspartners, met sterke onderlinge afhankelijkheden binnen de 

keten van partners van Urgent Medical Aid. In de volgende sectie zullen we een uitputtende lijst van 

de leden van de stuurgroep opsommen. 

 

5.2.2. Leden 

 

- Marcel Van der Auwera: chef dienst DGGS 

- Hannelore Andries: hoofd van de cel DGGS B&H 

- Christophe Vansimpsen : team leader DGGS B&H 

- Kurt Nys: directeur IT-personeel 

- Tom van Renterghem: hoofd DBI 

- Guy Bressinck: SPOC Ambureg 

- Pascal de Gryse: SPOC IT 

 

5.2.3. Rol van de stuurgroep 

 

De rol van de projectstuurgroep is om de monitoring van een project te verbeteren en strategische 

keuzes te valideren, deze commissie bestaat uit een transversaal team. 

  

De stuurgroep zal verantwoordelijk zijn voor de goede werking van het pre-

hospitaalregistratieherzieningsproject en zal ook een besluitvormingsstructuur zijn met betrekking 

tot het verstrekken van financiële en personele middelen. 

 

Deze stuurgroep zal gedurende het hele project zorgen voor de strategische keuzes: de 

communicatie rond het project, de link met de instellingen, de validatie van de keuzes en de 

essentiële stappen, het toezicht op de goede werking van het project, de voorbereidende 

werkzaamheden en de feedback van informatie aan het beheerscomité. Het zal ook de identificatie 

van de noodzakelijke investeringen (inkoop en onderaanneming) mogelijk maken, de planning van 

belangrijke data van het project. Het zal ook de analyse van de door de projectleider voorgestelde 

opties produceren en de beslissing over de strategische richtingen presenteren. 

 

5.3. Toezichtcomité (DPO) 

 

Na de start van het project zal een toezicht- en/of evaluatiecomité (DPO) tot taak hebben na te gaan 

of de met het oorspronkelijk geselecteerde programma ondernomen acties adequaat zijn. 

 

De missie van de BPMO zal zijn om de goede werking van de projectuitvoering te waarborgen, om de 

doelstellingen van de projectmanager te definiëren, om de mijlpalen en rapportagetools van het 

project voor te stellen en te monitoren, om de dashboards, de indicatoren te analyseren en de 

verkregen resultaten te vergelijken met de gestelde doelen en ook om de corrigerende acties voor te 
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stellen die nodig zijn om te voldoen aan het projectprogramma dat is goedgekeurd door de 

stuurgroep en de Directiecomité van de FOD (kwaliteit, kosten, deadlines). 

 

5.4.  Werkgroep 

 

5.4.1. Doelstelling werkgroep 

 

Het doel van de werkgroep is alle huidige struikelblokken open te bespreken en daarvoor 

oplossingen te vinden, die vervolgens in de herziening van het project zullen worden verwerkt.  Alles 

wat bijdraagt tot de verbetering en versterking van Ambureg komt aan de orde.   

 

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd met een agenda die per thema wordt 

opgesteld en een week voor de dag van de sessie wordt verzonden. Er zal echter enige ruimte zijn  

om de punten die door de deelnemers naar voren zijn gebracht, te bespreken.  Elke vergadering 

wordt gerapporteerd en alle voorgestelde wijzigingen/verbeteringen zullen worden overwogen voor 

verdere follow-up.  De suggesties die tijdens de Kick-Off workshops op 8 juni worden gedaan, worden 

ook geïntegreerd in de werkvergaderingen. 

 

5.4.2. De rol van de werkgroep 

 

De rol van de werkgroep is het analyseren, beoordelen en voorstellen doen voor het verbeteren van 

de gegevensverzameling om bij te dragen aan het succes van ons revisieproject.  De projectmanager 

en zijn team zullen verantwoordelijk zijn voor het leiden van de werkgroep en zullen op de best 

mogelijke manier moeten handelen door creativiteit, dynamiek, diplomatie en 

doorzettingsvermogen te tonen. 

 

5.4.3. Organisatie 

 

Vergaderbeheer is een van de gemeenschappelijke taken van het reg-team. Om effectief te zijn, 

moet een vergadering worden voorbereid en uitgevoerd volgens een nauwkeurige methodologie. 

 

Vóór elke vergadering is het noodzakelijk om een agenda (lijst van te behandelen punten) te 

verstrekken, de te verspreiden documenten voor te bereiden (vorige notulen, agenda, voorlopige 

kalender met beschikbaarheid van elk).  

De vergadering moet van tevoren worden voorbereid: materiële omstandigheden, tijdstip van de 

vergadering, keuze van reg-teamdeelnemers, werkgroep van externen met expertlabel, uitnodiging 

van deskundige van het thema van de dag en of een van de leden van de stuurgroep en de 

voorbereiding van de onderwerpconvocatie. 

 

De voortgang ervan moet onder controle staan van de projectmanager en zijn team  om het goede 

verloop van het werk van de sessie te vergemakkelijken. 

De rol van facilitator (al dan niet de projectleider) is daarom essentieel: bevragen, herkaderen rond 

een thema, de punten van overeenstemming noteren, de hele groep betrekken, de debatten 

herformuleren en vooral beëindigen en afsluiten door het individuele werk van elke deelnemer vast 

te stellen om de publicatie van  de volgende vergadering  te bereiken. 
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5.4.4. Thema’s 

 

Thema Inhoud Doel 

Variabelen De variabelen in de NC112 en EMSR herzien en 
vereenvoudigen = overbodige variabelen schrappen 
en alleen die variabelen laten staan die voor 
iedereen van belang zijn.  Het is mogelijk dat nieuwe 
en zeer nuttige variabelen zullen worden 
toegevoegd.   

Verminder de 
administratieve last en 
bespaar tijd. 

Data Onderzoeken van de mogelijkheid van effectieve 
gegevensuitwisseling in twee richtingen.  Men wil 
deze gegevens verkrijgen voor, bijvoorbeeld, 
analyse. 

De beschikbaarheid van 
gegevens verbeteren. 

Technische 
aspecten 

Technische problemen bespreken en oplossingen 
voorstellen, met betrekking tot SDS-bestanden, 
adressen die door EMSR naar ambulancediensten 
worden gestuurd (Teleatlas-probleem), registratie 
van T0-T7-tijdstippen, struikelblokken voor het 
aanmaken van een Ambureg-dossier, eHealth-
certificaten. 

Verbetering van de 
technische 
doorstroming en 
vermindering van 
problemen 

Flow data T0-F7 De exacte stroom van T0 tot T7 in kaart brengen: 
welke stappen worden op elk moment ondernomen, 
welke gegevens worden verzonden en door wie, en 
hoe worden zij verwerkt?   

Een overzicht van wat 
er precies gebeurt, 
vanaf het 
telefoongesprek tot de 
voltooiing van de 
Ambureg-opname   

Communicatie Een overzicht van wat er precies gebeurt, vanaf de 
telefonische waarschuwing tot de voltooiing van de 
opname. Voorstellen doen voor een 
communicatieprotocol voor updates, problemen, 
storingen en crisiscommunicatie, alsook voor de 
algemene communicatie naar de afdelingen en de 
buitenwereld.   

De communicatie 
verbeteren. 

Andere Andere door partners en ambulancediensten 
voorgestelde punten 

 

 

5.4.5. Leden  

- Leden van het DGH Ambureg team 

- Een delegatie van de cel terrein DGGS 

- IBZ 

- Een delegatie van NC112 

- Smals 

- Ambulancediensten 

- DBI 

- IF 

- Dirmed 
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6. Definiëren project taken 
 

6.1.  Datastroom zoals ze vandaag is: 

 

 

• Momenteel zijn onze collega's van de FOD Binnenlandse Zaken volop bezig met het beheer 
van de werking van noodcentrales op supraprovinciaal niveau.  Daarom is het noodzakelijk 
dat alle permanenties (van de verschillende diensten) die zijn opgesomd in het ministeriële 
arrest van 25 juli 2018, gepubliceerd op 23 augustus, een duidelijke benoeming hebben in de 
federale lijst. 

• Wanneer er een waarschuwing wordt gegeven en wanneer er een ambulance wordt 
vrijgegeven, worden de reisgegevens van de ambulance via de bastaande WS SMUREG SDS-
webservice naar de centrale brievenbus verstuurd. De ambulance verzendt de gegevens van 
de patiënt naar dezelfde brievenbus via een beveiligde draadloze verbining en een lokale 
server waarop een klant werkt met de nieuwe webservice “EMSR Registry”. Dit gebeurt na 
aankomst in het ziekenhuis en op weg van of naar de basis. De ambulancedienst en het 
ziekenhuis kunnen de brievenbus altijd vragen stellen via het EMSR Register. 

• 1 keer per dag ontvangen het RIZIV en het Fonds voor Dringende Medsiche Hulp (FDGH) via 
SFTP niet-pathologische informatie met betrekking tot de reis. Eenmaal per dag ontvangt de 
FOD Volksgezondheid anonieme pathologische gegevens vi SFTP. 

•  De geregistreerde gegevens worden minimaal 10 jaar in de brievenbus bewaard. De 
ambulancedienst kan de verzekering controleren tijdens het factureringsproces, via de 
MyCareNet-webservice. 

• De MOBIELE VPN-verbinding van de 'master'-tablet naar het Astrid-datacenter gebeurt  via 
het 3G/4G-netwerk, via het BLM-certificaat van elke ambulance. Astrid S.A. configureert en 
installeert 2 'firewalls', waarvan 1 in de ambulancedienst, om de beveiligde 
internetverbinding tussen de lokale server van de ambulancedienst en haar datacenter te 
verbeteren. 

• De ambulancedienst authenticeert zich als zorgverlener bij eHealth, via het eHealth-
certificaat op een lokale server van deze ambulancedienst; deze server dient als één  
gateway naar een beveiligd netwerk, voor het geval de ambulancedienst ambulanceritten  
van verschillende locaties doet. Het productiecertificaat wordt in 3 stappen aangevraagd 
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door de certificaatbeheerder via de eHealth 'certificaat' webapplicatie, en wordt ook door 
hem geïnstalleerd op de lokale server. 

• Voor ambulancediensten die deelnemen aan de POC bevat de lokale server ook een 
acceptatiecertificaat, waarmee de EMS Registry-webservice tussen de lokale server en 
SMALS kan worden getest. 

 

 
 

6.2.  Datastroom in de toekomst: 

 

 
 

 

 



 

19 
 

6.3.  Structuur voor de verdeling van het revisieproject:  

 

 

6.4.  Variabelen zoals ze nu zijn: 

 

Het doel van de werkgroep zal zijn om de variabelen verzameld van de 112-alarmcentrale tot de 

registratie van deel B-gegevens door paramedici te herzien. De beoordeling zal bestaan uit het 

beoordelen van de relevantie van elke verzamelde variabele met als doel de kwaliteit van de 

gegevens voor dringende medische hulp te verbeteren. 

De verschillende soorten variabelen die vandaag worden verzameld zoals we ze in Ambureg vinden: 
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6.4.1.  Identificatie van de ambulancedienst, basis en team 

      6.4.1.1. Identificatie van de ambulancedienst 

      6.4.1.2. Identificatie van de databank 

6.4.1.3. Team identificatie 

6.4.2.  Identificatie van de missie en het registratieformulier 

6.4.2.1. Missienummer 

6.4.2.2. Overdracht tussen teams 

6.4.2.3. Adres van het overstappunt 

6.4.2.4. Nummer  Ambureg-fiche 

6.4.3. Nummer AMBUREG - fiche 

6.4.3.1. Type interventie  

6.4.3.2. Datum initiële oproep naar 112 

6.4.3.3. Initiële oproep naar 112  

6.4.3.4. Uur van initiële oproep naar 112 

6.4.3.5. Oproep als extra-middel ? 

6.4.3.6. Datum oproep naar 112 voor extra-middel 

6.4.3.7. Uur oproep naar 112 voor extra-middel 

6.4.3.8. Bijkomende oproep bij 112  

6.4.3.8. Initiële dispatching 

6.4.3.9. 112 Protocol 

6.4.3.10. Ernstgrad van de situatie 

6.4.3.11. Vertrek vanuit basis 

6.4.4. Timing Ambureg 

6.4.4.1. Timing oproep 

6.4.4.2. Timing vertrek ambulance 

6.4.4.3. Timing aankomst site (A.S.) 

6.4.4.4. Timing aankomst bij patiënt 

6.4.4.5. Timing vertrek site (D.S.) 

6.4.4.6. Timing aankomst ziekenhuis (A.H.) 

6.4.4.7. Timing opnieuw beschikbaar 

6.4.4.8. Timing opnieuw beschikbaar in basis 

6.4.4.9. Nieuwe oproep vóór aankomst in basis 
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6.4.5. Plaats van interventie  

6.4.5.1. Soort plaats van interventie 

6.4.5.2. Adres van plaats interventie 

6.4.5.3. Patiënt 

6.4.5.4. Identificatie van de patiënt 

6.4.5.5. Facturatie 

6.4.5.6. Entiteit en gegevens van facturatie 

6.4.5.7.  Index teller van kilometers 

6.4.5.8. Index van vertrek 

6.4.5.9. Index van terugkomst 

6.4.5.10. Aantal kilometers van het traject 

6.4.5.11. Verwijzend arts 

6.4.5.12. Aanwezigheid bij aankomst AMBULANCE 

6.4.5.13. Extra bijkomend middel(en) gevraagd door 112 

 6.4.6. Transport  

6.4.6.1. Vervoer van patiënt door AMBULANCE 

6.4.6.2. Begeleiding van de SMUR 

6.4.6.3. Reden van bestemming 

 6.4.7. Anamnese 

6.4.7.1. Problemen/ huidige symptomen 

6.4.7.2. Reeds bestaande medische problemen 
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6.4.8. Externe oorzaken  

6.4.9. Meting CO-gehalte 

6.4.10. Klinische evaluatie/toestand  

6.4.11. Het uiterlijk van de patiënt 

6.4.11.1. Staat van bewustzijn 

6.4.11.2. Opening ogen 

6.4.11.3. Verbale antwoord 

6.4.11.4. Motorische reactie 

6.4.11.5. Pupillen 

6.4.11.6. Pijnscore 

6.4.11.7. Ademhaling 

6.4.11.8. De hartslag 

6.4.11.9. Bloeddruk 

6.4.11.10. SpO2 

6.4.11.11. Glycemie 

6.4.11.12. Type pathologie 

 

a) AS = Aankomst ter plaatse (interventielocatie): klinische toestand van de patiënt wanneer het 

ambulanceteam aankomt op de interventielocatie. De gegevens over de klinische toestand van 

de patiënt bij AS moeten altijd worden ingevuld, tenzij er geen contact met de patiënt is geweest 

(PA). 

 

b) DS = vertrek van de locatie: de klinische toestand van de patiënt wanneer de ambulance de 

locatie verlaat, ongeacht of de patiënt wordt vervoerd of niet. Of de patiënt wordt vervoerd of 

niet. De parameter DS moet altijd worden ingevuld wanneer de parameter AS kon worden 

ingevuld, tenzij de patiënt is overleden (AP), of tenzij het niet relevant was deze parameter 

opnieuw te beoordelen op dat moment. 

 

c) AH = aankomst in het ziekenhuis: klinische toestand van de patiënt bij aankomst in het 

ziekenhuis en op het moment van overdracht van de patiënt naar het ziekenhuisteam door het 

ambulanceteam De AH moet altijd worden ingevuld wanneer het AS kon worden afgerond, tenzij 

de patiënt is overleden (PA), of tenzij het op dit moment niet relevant was om deze parameter 

opnieuw te beoordelen. 

 

o Ziekte  

Een "ziekte" is de verstoring van normale fysiologische processen, zonder een direct aanwijsbare 

externe oorzaak. Het classificeert ook problemen die optreden tijdens de zwangerschap. 
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o Trauma 

"Trauma" is het resultaat van een identificeerbare externe factor van letsel, veroorzaakt door 

opzettelijke of onopzettelijke blootstelling aan thermische, mechanische, elektrische of chemische 

energie of de afwezigheid van warmte of zuurstof. 

• Drugsmisbruik, bedwelming, blootstelling aan giftige stoffen. De patiënt is dronken of 

heeft klachten of symptomen die waarschijnlijk worden veroorzaakt door 

middelenmisbruik of blootstelling aan een giftige stof. 

• Situatie van psychotische crisis met of zonder dreiging van zelfmoord. De patiënt bevindt 

zich in een situatie van acute psychotische crisis (bijv. acute psychose (bijv. 

posttraumatische psychologische shock, enz.), met of zonder risico op zelfmoord. 

• Het slachtoffer bevindt zich in een sociale crisis 

• Bevalling, tijdens of na een bevalling 

• Andere 
 

6.4.9. Patiëntenzorg: behandeling 

6.4.10. Stabilisatie 

De handelingen uitgevoerd door het ambulanceteam om de patiënt te immobiliseren/stabiliseren, 

voor aankomst ter plaatse en behandeling door een SMUR of een PIT-team. 

 
 

6.4.11. Transportpositie 

Positie waarin de patiënt is vervoerd (alleen invullen bij vervoer per ambulance). Wanneer de patiënt 

tijdens het vervoer in verschillende posities werd gedragen, geef dan de meest relevante positie aan 

 

6.4.12. Therapie 

Therapeutische handelingen die door het ambulanceteam aan de patiënt worden uitgevoerd bij 

afwezigheid van een PIT- of SMUR-team (voordat het PIT- of SMUR-team eventueel ter plaatse 

komt). Indien een AED door "getuigen" is gebruikt, dient dit ook vermeld te worden. 

6.4.13. Gebruik van AED -pads 

6.4.14. Preventie van complicaties en resultaat 

6.4.15. De patiënt heeft complicaties tijdens de procedure van verzorging 

6.4.16. Resultaat bij aankomst ziekenhuis 

 



 

24 
 

6.4.17. Evaluatie van de interventie 

6.4.18. Evaluatie van de interventie nadat deze heeft plaatsgevonden 

6.4.19. Evaluatie van de interventie in termen van risico's en gevaren voor 

de veiligheid 

6.4.20. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Handschoenen 

• Bril 

• Masker 

• Helm 

• Veiligheidskledij en schoenen 

• Ontsmettingspak 

• Andere 

6.4.21. Zorgverleners 

Identificatie van het ambulanceteam op basis van badgenummers 112 

6.4.22. Extra-commentaarveld 

Hier kan het ambulanceteam eventuele aanvullende relevante informatie naar het ziekenhuis sturen 

wanneer deze informatie niet in een andere rubriek is opgenomen. 

6.4.23. Registratie van de gegevens 

De aanvraag dient de dag en het tijdstip te registreren waarop het eerste deel (90) van de 

registratiegegevens door het ambulanceteam is afgerond, evenals de dag en het tijdstip waarop het 

ambulanceteam het tweede deel (91) van de registratiegegevens heeft afgerond en dus het 

aanmeldformulier voor één of meerdere patiënten heeft ingevuld. Het gaat dus niet om de 

tijdstippen waarop de gegevens daadwerkelijk op de server of in de postbus aankomen en dat door 

overdrachtsproblemen, het ontbreken van 3G/4G-dekking of andere problemen de daadwerkelijke 

opslag kan worden vertraagd. 

 

 

 

 

 


