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Controlelijst eBirth Webtoepassing Hospital 

Stap Acties Details / Documenten Wie 

0 Het invullen van de 
voorbereidingsdocumenten 

EB_Checklist_Hospital_WA_NL.docx (dit document) 
EB_voorbereiding_formulier_voor_gebruik_eBirth_ziekenhuizen_v
2.4.doc 

Verantwoordelijke 
ziekenhuis 

Stap Acties Details / Documenten Wie 

1 VTE / 
Veiligheidsbeheerder 
aanduiden 

Is er een veiligheidsbeheerder en een Verantwoordelijke Toegangen 
Entiteit (procedure eHealth) ? 
Indien niet, een veiligheidsbeheerder in het ziekenhuis aanduiden = 
contactpersoon voor het beheer van de toegangen tot de eHealth-
toepassingen voor de zorgverleners van de organisatie. 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/eHealth/login.htm 

Verantwoordelijke 
kraamafdeling / 
Verantwoordelijke 
ziekenhuis 

2 Lijst eBirth gebruikers 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 evenals eenieders rol 
in eBirth. 
Deze lijst met eBirth-gebruikers opsturen naar 
support@ehealth.fgov.be met ProjectEbirth@bosa.fgov.be in kopie 
Het contactcenter van eHealth voert de nodige controles uit voor deze 
gebruikers. 

Verantwoordelijke 
kraamafdeling 

3 eBirth Rollen toekennen Toekennen van de rollen eBirth aan de gebruikers via de tools van 
eHealth die ter beschikking staan van de Verantwoordelijke Toegangen 
Entiteit (VTE). De lijst met eBirth-gebruikers moet doorgegeven worden 
aan de Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) 
(Bij twijfel of een probleem contacteert u het contactcenter van 
eHealth support@ehealth.fgov.be) 

Verantwoordelijke 
Toegangen Entiteit 

4 Authenticatiemiddelen Middelen om in te loggen op de eBirth-toepassing  
Keuze tussen het gebruik van : 

• de electronische identiteitskaart van de gebruiker (de 
gebruiker moet zijn PIN-code kennen) 

• burgertoken 

Verantwoordelijke 
kraamafdeling / 
Informaticadienst 

Voorbereiding van 
de 

opstartprocedure

Voorbereiding voor 
het gebruik van de 

webtoepassing 
eBirth

Implementatie

Voorbereiding van 
de 

opstartprocedure

Voorbereiding voor 
het gebruik van de 

webtoepassing 
eBirth

Implementatie

mailto:support@ehealth.fgov.be
mailto:ProjectEbirth@bosa.fgov.be
mailto:support@ehealth.fgov.be
Alain.Hesters
Doorhalen
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Stap Acties Details / Documenten Wie 
Token aanvragen via  https://dt.bosa.be/nl//
identificatie_authenticatie_autorisatie/tokenaanvraag

5 Analyse Stel een interne procedure omtrent het gebruik van de eBirth-
toepassing op en laat ze valideren: 

• Analyseer de huidige processen voor de kennisgevingen van 
geboorte 

• Ontwerp een voorstel aangaande de rollen en 
verantwoordelijkheden 

• Bewaren van de gegevens (virtueel als PDF) of fysisch (afdruk)
o Analyseren of het opslaan van virtuele gegevens 

eenvoudig te automatiseren is 
o Indien niet, bepalen wie er gaat archiveren 

• Stel de procedure op en verdeel de gevalideerde procedure 
bij de kraamafdeling en de onthaaldiensten

Verantwoordelijke 
kraamafdeling / 
Informaticadienst 

6 Technische installatie VERPLICHT op de PC van de gebruiker 
Standaard installatie : 

• Kaartlezer om in te loggen met de elektronische 
identiteitskaart of om de identiteitskaart van de ouders te 
lezen. Een kaartlezer om zich via de elektronische 
identiteitskaart te identificeren op het Belgische portaal 
(beschikbare lezers en hun eigenschappen vindt u op 
http://www.cardreaders.be/) 

• eID-software downloaden via www.eid.belgium.be 

• Acrobat Reader (http://www.adobe.com/nl/) voor het 
afdrukken van de documenten bestemd voor de ouders 

• Adequate hardware 
Specifieke configuraties  
Zie document : eBirth_parameters_applicationweb_hosp_NL.pdf 

Informaticadienst 

7 Opleiding Opleiding van de gebruikers van de webtoepassing. Informatie over de 
nieuwe procedure. 

Verantwoordelijke 
kraamafdeling 

Stap Acties Details / Documenten Wie 

8 Installatie Installatie en configuratie van de pc’s van de gebruikers. Zie document: 
eBirth_parameters_applicationweb_hosp_NL 

Informaticadienst 

9 Netwerk configuratie Configuratie van het netwerk (nakijken/aanpassen van 
netwerkinstellingen  proxy, firewalls, …) 
Zie document : eBirth_parameters_applicationweb_hosp_NL 

Informaticadienst 

10 Test Uitvoeren van een connectietest in productie met Fedict 
Email met tijdstip van de connectietest en beschrijving van de 
foutboodschap naar: ProjectEbirth@bosa.fgov.be 

Informaticadienst 

11 Startdatum Startdatum voor de nieuwe toepassing meedelen aan de gebruikers Verantwoordelijke 
kraamafdeling 

Voorbereiding van 
de 

opstartprocedure

Voorbereiding voor 
het gebruik van de 

webtoepassing 
eBirth

Implementatie

http://sma-help.fedict.belgium.be/nl/faq/hoe-vraag-ik-een-token-aan
http://www.cardreaders.be/
http://www.eid.belgium.be/
mailto:ProjectEbirth@bosa.fgov.be
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Beschrijving van de rollen in de webtoepassing eBirth voor de ziekenhuizen (voor 

de VTE en de verantwoordelijke van de burgerlijke stand) 
Om toegang te krijgen tot de webtoepassing moet de verantwoordelijke van de kraamafdeling een lijst van gebruikers 

opstellen en hun rollen in de webtoepassing eBirth preciseren (zie tabel hieronder). 

De Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) moet vervolgens deze gebruikers en hun rollen definiëren in de tools 

die door eHealth ter beschikking worden gesteld. 

Taken Adminstratief 
profiel 

Medisch profiel Profiel 
beheerder 

Identificatiegegevens in de kennisgeving van geboorte 
ingeven/wijzigen 

√ √ 

Valideren van de medische gegevens in de kennisgeving van 
geboorte  

√ 

Versturen van de kennisgeving van geboorte √ √ 

Ingeven/wijzigen/verzenden van de gegevens van het 
medisch statistische formulier  

√ 

Annuleren van een niet-verzonden kennisgeving √ 

Aanpassen van de algemene gegevens van het ziekenhuis √ 

Exporteren in xml formaat de verstuurde gegevens 
(kennisgeving en medisch formulier) 

√ √ 

Profiel van de medisch gebruiker : 
Het medisch profiel wordt automatisch toegekend aan gebruikers die in het bezit zijn van een diploma en gemachtigd 

zijn (authentieke bron : FOD Volksgezondheid – voor bijkomende informatie support eHealth contacteren) 

Rechten van de beheerder : 
Het recht van beheerder moet aan een medisch profiel of een administratief profiel worden toegevoegd. De gebruiker 

zal dus een dubbel profiel hebben :  

• medisch + beheerder

• administratief + beheerder

Wij bevelen aan om deze bijkomende rechten bij voorkeur aan een medisch profiel toe te kennen. Deze laatste heeft 

immers een overzicht van alle gegevens (identificatie- en medische gegevens) in tegenstelling tot het administratief 

profiel (alleen identificatiegegevens) 




