
Geachte	  
	  	  
Het	  is	  nooit	  de	  bedoeling	  geweest	  om	  de	  groep	  algemeen	  chirurgen	  –	  
traumachirurgen	  uit	  te	  sluiten	  van	  de	  registratie	  en	  van	  de	  terugbetaling.	  
	  	  
Het	  register	  Orthopride	  bestaat	  sinds	  2008	  en	  werd	  opgesteld	  in	  samenwerking	  
met	  de	  orthopedisten.	  De	  toegang	  tot	  een	  register	  is	  steeds	  beperkt	  tot	  een	  
bepaalde	  doelgroep	  van	  artsen.	  Tijdens	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  register	  hebben	  
de	  orthopedisten	  gevraagd	  de	  toegang	  enkel	  te	  voorzien	  voor	  de	  orthopedisch	  
chirurgen.	  De	  toegangscontrole	  werd	  toen	  op	  die	  manier	  geïmplementeerd	  en	  
werd	  niet	  aangepast	  bi	  de	  invoering	  van	  de	  verplichte	  registratie.	  Sinds	  de	  
oprichting	  van	  het	  register	  tot	  de	  inwerkingtreding	  van	  verplichte	  registratie	  op	  
1	  juli	  2014	  had	  die	  controle	  immers	  nooit	  problemen	  gesteld.	  
	  	  
Sinds	  de	  inwerkingtreding	  van	  de	  verplichte	  registratie	  hebben	  een	  aantal	  
algemeen	  chirurgen	  ons	  onmiddellijk	  gecontacteerd	  en	  ons	  het	  
toegangsprobleem	  voor	  de	  algemene	  chirurgen	  gemeld.	  Het	  Riziv	  is	  onmiddellijk	  
gestart	  met	  de	  nodige	  stappen	  om	  de	  toegang	  tot	  het	  register	  uit	  te	  breiden	  naar	  
de	  algemene	  chirurgen.	  Vermits	  de	  in	  Qermid@Orthopride	  ingebrachte	  gegevens	  
medische	  persoonsgegevens	  betreft,	  en	  dus	  onder	  de	  noemer	  van	  gevoelige	  
gegevens	  valt,	  moeten	  een	  aantal	  akkoorden	  bekomen	  worden,	  waaronder	  dat	  
van	  het	  Sectoraal	  Comité	  van	  de	  Sociale	  Zekerheid	  en	  van	  de	  Gezondheid.	  Het	  
toekennen	  van	  de	  toegang	  aan	  de	  algemeen	  chirurgen	  kan	  pas	  gebeuren	  na	  
ontvangst	  van	  die	  akkoorden.	  
	  	  
Deze	  stappen	  vergen	  een	  beetje	  tijd,	  maar	  we	  doen	  al	  het	  nodige	  om	  de	  toegang	  
tot	  het	  register	  zo	  snel	  mogelijk	  uit	  te	  breiden,	  zodat	  alle	  implanteerders	  (de	  
orthopedisch	  chirurgen,	  maar	  ook	  de	  algemeen	  chirurgen-‐traumachirurgen)	  hun	  
implantaties	  kunnen	  registreren.	  
	  	  
We	  zullen	  u	  verder	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  de	  stand	  van	  zaken	  hierin.	  
	  	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  
	  	  
	  	  
Gauthier	  Van	  der	  Essen	  


