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Brussel,

Zorgtrajecten : 2e verplichte inzameling van gegevens via een nieuwe webtoepassing
Geachte collega,
Als huisarts hebt u misschien één of meerdere contracten zorgtraject diabetes type 2 of
chronische nierinsufficiëntie gesloten.
Door een zorgtrajectcontract te sluiten, hebt u zich ertoe verbonden om bepaalde gegevens
van uw patiënt(en) te registreren en om ze op anonieme wijze aan het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV) over te maken met het oog op een wetenschappelijke
evaluatie van de zorgtrajecten.
Een eerste gegevensinzameling vond plaats in 2012. In 2017 is een nieuwe
gegevensinzameling en wetenschappelijke evaluatie voorzien.
Start van de 2e gegevensinzameling
In het kader van deze 2e inzameling moet u gegevens overmaken tot 31 december 2017 :
• van de patiënten die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
• waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op
1 oktober 2017
• via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthadata.be
platform1
U moet dus geen gegevens overmaken voor patiënten die na 30 september 2016 een
zorgtraject zijn gestart of waarvan het zorgtraject onderbroken is door het ziekenfonds.
Lijst patiënten met een zorgtraject
Om u te helpen bij het opzoeken van uw patiënten met een zorgtraject, zal het Nationaal
Intermutualistisch College (NIC) u begin november een lijst sturen met uw patiënten met een
actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.
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Het healthdata.be platform is ontwikkeld door het WIV en gefinancierd door het RIZIV. Het biedt nieuwe
perspectieven op het vlak van e-Gezondheid door de registratie van gezondheidsgegevens aangeleverd door
verschillende zorgverstrekkers te vergemakkelijken.

Tervurenlaan 211 · B-1150 Brussel
Tel.: 02 739 71 11
Openingsuren van de kantoren: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Afspraak mogelijk.

Hoe de gegevens overmaken?
U maakt de gegevens over :
1. of via automatische extractie uit uw EMD (elektronisch medisch dossier)
2. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘healthdata for primary care’ (HD4PrC) via
het adres https://hd4prc.healthdata.be/
1. Automatische gegevensextractie uit het elektronisch medisch dossier (EMD)
Indien u de gegevens van uw patiënten op gestructureerde wijze geregistreerd heeft
in uw EMD en uw EMD geïntegreerd is met HD4PrC, dan moet u voor uw patiënten
het registratieformulier aanklikken. Dit wordt automatisch ingevuld. U moet alleen de
gegevens nakijken en versturen.
Opgelet !
Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen
extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen
die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen
overmaken via extractie vóór 31 december 2017.
Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :
- raadpleeg de lijst EMD op de website https://zorgtrajecten.healthdata.be. Deze
lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
- contacteer uw EMD leverancier.
2. Manuele ingave in de webtoepassing
Indien u de gegevens niet (gestructureerd) registreerde in uw EMD of indien u niet
over een EMD beschikt (dat gegevensextractie toelaat), moet u de gegevens
manueel invoeren in de webtoepassing https://hd4prc.healthdata.be/ :
• voor de patiënten die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
en waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op
1 oktober 2017
• jaarlijks vanaf 1 jaar vóór het begin van het zorgtraject tot 1 oktober 2017
• met per jaar voor elk gegeven minstens één meetwaarde met de meetdatum
(uitgezonderd de meetwaarde van de lengte van de patiënt ) Indien u voor een
jaar geen meetwaarde hebt vult u niets in
U vindt in bijlage een overzicht van de stappen voor de gegevensoverdracht.

Verplichte gegevensoverdracht
De gegevensoverdracht is verplicht. De mutualiteiten krijgen, na afsluiten van de
gegevensoverdracht op 31 december 2017, een lijst van de patiënten waarvoor gegevens
werden overgemaakt. Zij krijgen geen enkele informatie over de inhoud van de
overgemaakte gegevens.
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Welke zijn de veiligheidsgaranties?
De gegevens zijn geëncrypteerd en het rijksregisternummer van de patiënt is gecodeerd
door het eHealth-platform, dat optreedt als trusted third party. Alleen de onderzoekers van
het WIV hebben toegang tot de gegevens. In de rapporten zullen zij nooit gegevens van
individuele patiënten, noch van individuele artsen vermelden.
Deze gegevensinzameling heeft de goedkeuring gekregen van het Sectoraal comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid dat deel uit maakt van de “Privacycommissie”.
Het Sectoraal Comité vraagt u om uw patiënten te informeren. Daarom stellen wij u voor om
het document van het WIV in bijlage in uw wachtzaal te hangen.
Feedback aangaande de ingezamelde gegevens) : vanaf 2019
• Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
• Opladen van een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019.
Niemand behalve uzelf is in staat kennis te nemen van uw individuele feedback.
Meer informatie?
• U vindt de gebruikershandleiding van de webtoepassing en specifieke informatie
over uw EMD via https://zorgtrajecten.healthdata.be
• Bij problemen met het gebruik van de webtoepassing, gelieve contact op te nemen
met het Healthdata contact center via support.healthdata@wiv-isp.be of op het
nummer 02/793 01 42 van 9 tot 17 uur
Met vriendelijke groeten

Dr H. De Ridder
Directeur-generaal
Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV
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