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- Vaak worden medische dossiers pas tegen het einde van de deadline verstuurd. 

Daardoor worden deze vaak met onjuiste data verzonden. De vraag was of deze 

gegevens nog relevant zijn. Het gaat ongeveer over 1% van de medische dossiers. 

Er wordt aangedrongen om de gegevens zo juist mogelijk in te vullen en de nodige 

inspanningen te leveren om de medische dossiers zo snel mogelijk door te sturen. 

 

- AZ Sint-Lucas had nog enkele vragen over de structuur van eBirth en de 

verschillende partijen (Fedict, Zorg en gezondheid, SPE, etc). De structuur en de rol 

van elke partij werd uitgelegd en er werd ook doorverwezen naar 

http://www.services.fedict.belgium.be/nl/services/eBirth voor meer uitleg. 

 

- AZ Delta is een tijd geleden gefusioneerd maar tijdens het aanmelden worden nog de 

foutieve gegevens ivm het ziekenhuis getoond. Dit probleem zit bij eHealth 

aangezien zij de details van de ziekenhuizen beheren. Fedict zal contact opnemen 

met eHealth om een status te vragen. 

 

- Probleem met de tweelingen: het probleem is onderzocht geweest en er is een 

workaround beschikbaar. Deze is getest in de webtoepassing en ook met de 

webservices. Er zijn testcases beschikbaar om de workaround te testen en er wordt 

gevraagd aan de ziekenhuizen (webservices) om deze uit te voeren om zeker te zijn 

dat de workaround  voor iedereen werkt. De procedure wat moet gebeuren wordt 

momenteel afgerond en zal eerstdaags gepubliceerd worden. 
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- Er is nog onduidelijkheid over de te volgen procedure bij doodgeboren 

kinderen, bevallingen na 22 weken, etc. Zorg en gezondheid zal samen 

met de ziekenhuizen documenteren wat dient te gebeuren. Dit zal 

gepubliceerd worden op 

http://www.services.fedict.belgium.be/nl/services/eBirth 

 

- Congenitale afwijkingen, vakje andere: dit wordt uitgevoerd met release 30 

 

- Apgar 0-1-1: dit is reeds voorgelegd aan de diverse gemeenschappen 

maar er is tot op heden nog geen consensus hierover 

 

- Correcties doorvoeren, feedback krijgen: als de ziekenhuizen correcties 

doorgeven betreffende de medische dossiers krijgen ze weinig tot geen 

feedback hierover of de correcties goed zijn ontvangen. Zorg en 

gezondheid gaat kijken wat ze kunnen doen om dit te verbeteren (auto 

reply, leesbevestiging, etc) 

 

- Technische problemen en time-outs: in de voorbije weken waren er enkele 

problemen met de stabiliteit van de eBirth toepassing. Dit was te wijten aan 

problemen met de release 29 en de verhuis van het datacenter. Gekende 

technische problemen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd met 

iedereen. Er waren ook enkele ziekenhuizen die de opmerking maakten 

dat de opstart van de webtoepassing traag gaat. Volgens de monitoring 

van Fedict kent de webtoepassing geen performantie problemen. De 

oorzaak kan liggen in het netwerk van het ziekenhuis zelf. 

 

- Er wordt gevraagd om in het geval van technische problemen eerst 

eHealth te contacteren aangezien ze 1L support zijn. Fedict geeft eHealth 

alle nodige middelen om zo goed mogelijk alle vragen te kunnen 

beantwoorden. Indien nodig stuurt eHealth de vragen door naar Fedict. 

Eventueel mag projectEbirth@fedict.be in cc gezet worden van de mail 

naar eHealth. 

 

- Er is een bug in de eBirth toepassing waardoor het nog mogelijk is om na 

45 dagen medische dossiers te verzenden. Deze bug zal worden opgelost. 

 

- UZ Leuven stuurt het mailadres door naar waar de monitoring mails 

kunnen worden verzonden. 

 

- De bug in de monitoring mails  waardoor dossiers die verzonden zijn als  
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niet verzonden worden weergegeven is gevonden en zal worden opgelost 

met de volgende release. 
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