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Advies nr 1 van de Telematica Commissie   

"Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg" 

 
Goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 20/02/2001 
 

 
 
Prioriteiten m.b.t. de ontwikkeling 

van de Informatica en de Telematica in de Gezondheidszorg 

 
 
 
Veiligheid 
 
- Technische aanbevelingen m.b.t. het opstellen van elektronische certificaten en het gebruik 

van de elektronische handtekening in de gezondheidszorg. 
 
- Bestek m.b.t. de werking van de TTP (Trusted Third Parties) en het beheer van een PKI 

(Public Key Infrastructure) voor het gebruik van elektronische certificaten en elektronische 
handtekeningen in de gezondheidszorg. 

 
- Opportuniteit en functionaliteiten van een beroepskaart (‘chipkaart’) in de 

gezondheidszorgsector. 
 
- Opportuniteit en functionaliteiten van een persoonlijke kaart (‘chipkaart’) specifiek voor de 

gezondheidszorgsector. 
 
- Opportuniteit en implementatie van een UPI (Unique Patient Identifier). 
 
 
Ziekenhuisinformatiesystemen 
 
- Kwaliteitscriteria van een HIS (Hospital Information System) en in het bijzonder van het 

elektronisch beheer van patiëntendossiers.  
 
- Normen betreffende de bewaring op lange termijn van (al dan niet elektronische) 

patiëntendossiers. 
 
- Rol, organisatie en financiering van het Departement Ziekenhuisinformatica. 
 
- Stand van zaken m.b.t. de informatisering van het dossier van de ziekenhuispatiënt : 

Enquête Périscope. 
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Elektronisch medisch dossier van de huisarts 
 
- Tenuitvoerlegging van artikel 45bis van het KB nr. 78 : technische criteria voor de 

erkenning van de programmatuur voor het beheer van het medisch dossier van de 
huisarts. 

 
- Definiëring van de inhoud en de structuur van een boodschap voor de overdracht van een 

beknopte samenvatting van het AMD (Algemeen Medisch Dossier). 
 
 
Gegevensuitwisseling 
 
- Ontwikkelingsmodel voor standaardboodschappen. 
 
- Uitwerken van een reeks standaardboodschappen en voorstellen betreffende de vrijwaring 

van de resultaten. 
Lijst : enveloppes, RxM-MxG, opnamebrief, ontslagbrief, aanvragen voor en resultaten van 
laboratoriumonderzoeken, bericht van opname in het ziekenhuis, 
geneesmiddelenvoorschrift, beknopte samenvatting van het AMD). 
 

- Nomenclatuur : keuze van codeersystemen en terminologiebanken die gemeenschappelijk 
zijn voor de ambulante sector en de ziekenhuissector. 

 
- Normen betreffende de uitwisseling van gegevens m.b.t. het Elektronisch Verpleegkundig 

Dossier en de patiëntendossiers van de Rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) : cfr. studie 
NVKVV. 

 
 
Organisatiemodel 
 
- Analyse en evolutie van het model voor een gezondheidsnetwerk en een 

gemeenschappelijk patiëntendossier van het ABC-proefproject (servers gezondheidszorg, 
telematicaverenigingen, patiëntendossier spoedgevallenzorg, 
geneesmiddelenvoorschriften). 

 
- Het vastleggen van prioriteiten inzake de administratieve vereenvoudiging door middel van 

de telematica. 
 
- Onderzoek van de regeling m.b.t. de rechtstreekse toegang van de patiënt tot zijn dossier. 
 
 
Gegevensinzameling 
 
- Criteria en organisatie van de controles m.b.t. de epidemiologische inzameling van 

gezondheidsgegevens. 
 
- Organisatie van de beveiligde elektronische overdracht van de RxM-MxG. 
 
 
Opleiding 
 
- Leerplan van een specifieke opleiding voor artsen gespecialiseerd in het beheer van 

medische gegevens. 
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