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Gegevensstroom tussen de kraamsector en het agentschap Zorg & Gezondheid
bij geboorte

Geachte collegae,
Vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe taakverdeling tussen het agentschap Zorg en
Gezondheid en het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) voor de
verwerking van de aangiftegegevens van levendgeborenen volledig ingevoerd zijn.
Die gegevensverwerking is dan voor alle Vlaamse ziekenhuizen gecentraliseerd bij
het agentschap.
In afwachting dat eBirth geïnstalleerd wordt in uw kraamafdeling, gelden daarom
de volgende richtlijnen voor alle levendgeborenen in uw ziekenhuis vanaf 01-012018 inbegrepen:
• U blijft de gegevens rapporteren per formulier. Hiervoor gebruikt u wel het
formulier in bijlage1 en niet langer het formulier “Obstetrisch en Perinataal
Dossier 2017”. Dit wordt afgeschaft voor geboorten die in 2018 plaatsvinden.
• Het is zeer belangrijk om het identificatienummer van het model I in te vullen
op dit formulier. Dit nummer vormt een unieke sleutel die toelaat om de
door u geregistreerde medische gegevens te koppelen aan de socioeconomische gegevens van de ouders zoals aangeleverd door de Burgerlijke
stand.
• De ingevulde formulieren worden maandelijks per post verstuurd naar dr. E.
Hendrickx of mevr. R. De Boodt, Koning Albert II-laan 35 bus 29, 1030 Brussel.

1

U mag natuurlijk ook de C-strook van het officiële Model I gebruiken maar dat is niet verplicht. Vul per boreling echter maar één

formulier met medische gegevens in: of het formulier in bijlage of de C-strook.
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•
•

De verzending dient ten laatste te gebeuren op de 28de van de
kalendermaand die volgt op de maand waarin de geboorten plaatsvonden.
De verzending van het formulierenpakket gebeurt onder een voldoende
stevige en gesloten omslag om ongeoorloofde toegang door derden te
voorkomen. Het betreft immers gevoelige persoonsgegevens.

In geval van ontbrekende of onwaarschijnlijke gegevens in verband met geboorten die plaatsvinden in
het geboortejaar 2018 zal het agentschap contact nemen met uw kraamafdeling en niet langer het
SPE.
Voor de aangifte van levendgeborenen tot en met 31-12-2017 verandert er niets aan uw huidige
werkwijze: u stuurt uw gegevens nog steeds naar het SPE met behulp van hun formulier “Obstetrisch
en Perinataal Dossier 2017” volgens de gemaakte afspraken.
Voor doodgeborenen blijven de bestaande regels van kracht:
• Bij een zwangerschapsduur van 180 dagen of meer volgt u de wettelijke procedure:
o De arts vult een formulier Model III D in.
o Er wordt aangifte gedaan met het ingevulde formulier Model III D bij de Burgerlijke stand
van de gemeente waar de kraamafdeling van uw ziekenhuis gevestigd is. De Burgerlijke
stand zal een akte van aangifte opstellen, de strook D van het Model III D vervolledigen en
de gegevens overmaken aan het agentschap Zorg en Gezondheid voor statistische
verwerking.
• Bij een zwangerschapsduur van 22 weken of meer maar minder dan 180 dagen is aangifte
wettelijk niet verplicht maar wel ten zeerste aanbevolen (EU-regelgeving, klinisch en statistisch
onderzoek, …):
o De arts vult een formulier Model III D in, doorkruist het vak “aktenummer” op de A-strook
en schrijft er “doodgeborene < 180d” bij.
o Het formulier Model III D wordt vervolgens bezorgd aan de Burgerlijke stand van de
gemeente waar de kraamafdeling van uw ziekenhuis gevestigd is. Dit hoeft niet door de
ouders te gebeuren. Uw ziekenhuis kan er bijv. voor kiezen om zelf éénmaal per maand
alle modellen III D over te maken. De Burgerlijke stand stelt voor deze kinderen immers
geen akte van aangifte op maar zal wel de strook D van het Model III D vervolledigen en
overmaken aan het agentschap. Meer informatie hierover vindt u terug in ons schrijven
van 13 oktober 2017.
• Het gebruik van het SPE-formulier “Obstetrisch en Perinataal Dossier jaartal” voor doodgeborenen
is afgeschaft.
Vanaf 2018 zal het SPE een meer wetenschappelijk gerichte rol opnemen. Feedback en benchmarking
van kraamafdelingen blijft tot hun activiteiten behoren, zoals ook de registratie van opnames op
neonatale intensieve zorgen. Het SPE zal daar nog informatie en richtlijnen over bezorgen.
Tot slot willen we nogmaals aandringen op een snelle ingebruikname van eBirth in uw ziekenhuis. U
kunt hiervoor steeds rekenen op ondersteuning door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Zij
staan in voor logistieke en technische ondersteuning tijdens dit proces, coördineren met eHealth en de
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gemeentelijke
diensten
en
verzorgen
ook
de
vereiste
opleidingen
(zie
http://www.services.fedict.be/nl/services/ebirth/ebirth-implementeren). Om het proces te starten
volstaat een mail naar ProjecteBirth@fedict.be.

Vooruitkijkend naar een vlotte samenwerking,

Koenraad Jacob
Afdelingshoofd
Afdeling Informatie en Zorgberoepen

BIJLAGEN: 1

