
 
 

 
 

Controlelijst eBirth Web Services Hospital 
FOD Beleid en Ondersteuning , Digitale Transformatie – Service Desk  

WTC III, 30/9 Simon Bolivarlaan –  1000 Brussel – Tel :  02/474 50 63 (FR) – 02/474 50 62 (NL) 

ebirth@servicedesk.fedict.be 
 

INFORMATIE VOOR HET ZIEKENHUIS 
 

Volgende vergaderingen 
 

Contact BOSA Digitale Transformatie  
 

 BOSA DT : projectebirth@fedict.be 
 Website   : https://www.ehealth.fgov.be/nl/application/applications/EBIRTH.html 
 

Contact Gemeente  
 

 Gemeentelijke administratie  

Contact Ziekenhuis 
 

 Administratieve directie :  
 Moederschap:  
 Informaticadienst:         

Contact eHealth 
 

   Contact center eHealth : 02 788 51 55 van 7u tot 20u00 of via contactformulier op de eHealth 

website (https://www.ehealth.fgov.be/nl/contact). 

Doelstelling 

eBirth heeft tot doel de procedures tussen de zorgverleners (binnen en buiten de ziekenhuizen), de 
gemeenten en de andere actoren binnen de Gemeenschappen of de federale administraties te 

vergemakkelijken, te optimaliseren en te harmoniseren. 

De voordelen zijn: 

 vermindering van de werklast;  
 verbetering van de kwaliteit van de gegevens;  

 vermindering van de duur van de gegevensoverdracht tussen de betrokkenen;  

vermindering van de logistieke kosten voor de verwerking van de papieren versies. 
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Toepassingsgebied 
 

De kennisgeving van de geboorte opsturen naar de gemeenten en het opsturen van het medisch formulier 
bestemd voor de Gemeenschap (SPE). 

 
 COMMUNICATIE PROJECT 

 

Acties Status Wie Wanneer 

Communicatie naar de betrokken diensten (presentatie 
van het project en de implementatie ervan) 

   

VOORBEREIDING VAN HET GEBRUIK VAN DE WEB SERVICES eBirth 

Acties Status Wie Wanneer 

1. Aanvraag certificaat bij eHealth 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/basisdiensten/ehealth-
certificaten/presentatie 

VERPLICHT 

 IT dienst / 
leverancier 

 

2. Een lijst opstellen van de gebruikers van eBirth binnen 
het ziekenhuis (eveneens hun rol in eBirth – zie 
beschrijving van de rollen onder deze tabel) 
De lijst moet voor de vroedvrouwen, verplegend personeel 
en het administratief personeel de naam, voornaam, 
nationaal/bisnummer en RIZIV-nummer (indien van 
toepassing) vermelden. 
VERPLICHT 

 Verantwoord
elijke 

kraamafdelin
g 

 

3. Deze lijst met eBirth-gebruikers opsturen naar 
support@ehealth.fgov.be met projectebirth@fedict.be 
in kopie 

 

Het contactcenter van eHealth voert de nodige controles uit 
voor deze gebruikers.  
VERPLICHT 

 Verantwoord
elijke 

kraamafdelin
g/ 

Verantwoord
elijke 

Toegangen 
Entiteit  

 

4. Opleiding van de gebruikers over de nieuwe versie van 
de applicatie die in productie zal komen. 
Informatie over de nieuwe procedure. 
VERPLICHT 

 

 Verantwoord
elijke 

kraamkliniek
/IT 

leverancier 
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IMPLEMENTATIE 

 

Acties Status Wie Wanneer 

5. Installeren van het eHealth productie-certificaat op de 
server 
VERPLICHT 

 IT dienst/IT 
leverancier 

 

6. Configuratie van het netwerk (nakijken van 
netwerkinstallingen proxy, firewalls, …) 
VERPLICHT 

 IT dienst/IT 
leverancier 

 

7. Uitvoeren van een connectie test in productie met 
BOSA 
VERPLICHT 

 IT dienst/IT 
leverancier 

 

8. Startdatum van de ingebruikname van de nieuwe 
applicatie communiceren naar de gebruikers 
VERPLICHT 

 Verantwoord
elijke 

kraamkliniek 

 

 
VRAGEN 

 

    

 
9. Maatregelen te nemen in geval van problemen 

Voor elke vraag betreffende de toegang tot de eBirth-toepassing of het gebruik van de 
eBirth-toepassing kunt u zich wenden tot de contact center van eHealth 
 telefonisch, op het nummer 02 788 51 55 

Onze medewerkers staan tot uw dienst van maandag tot vrijdag van 07.00 tot 
20.00 uur.  

 Via het contactformulier  
Buiten deze werkuren kunt u via het contactformulier van eHealth steeds vragen 

dat men contact met u opneemt. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/contact) 
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