
Project “Kadaster van de gezondheidsberoepen” 
 
1. Benaming van de instelling  
 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen  
en Leefmilieu, Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, medische bewaking en 
welzijn op het werk. 

  
2. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. 
 

Het “federaal kadaster van de gezondheidsberoepen” is een centrale gegevensbank van 
alle erkende gezondheidsberoepen (artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, 
apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, paramedici, psychologen, ...). Momenteel 
bevat deze de gegevens van de artsen en de kinesitherapeuten.  
 
Hierin staan de volgende gegevens: 
 
- identificatiegegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, adres,…) 
- kwalificatiegegevens (diploma’s en titels, specialiteiten en erkenningen,…) 
- gegevens inzake de beroepssituatie(s) (zelfstandig, loontrekkend, stichtend lid van 

een ziekenhuis, medewerker in het buitenland, gepensioneerd…) 
- contactgegevens (consultatieplaatsen, beschikbaarheidsuren, adressen, 

telefoonnummer, publieke sleutel voor codering…) 
 

Deze gegevensbank heeft de volgende doelstellingen: 
 
- administratieve vereenvoudiging, tussen de verschillende betrokken partners van 

deze beroepen (opleidingsinstituten, openbare instellingen, ordes, werkgevers, de 
beroepsbeoefenaar zelf) 

- transparantie, via publicatie van gevalideerde informatie, die bovendien de relaties 
tussen de beoefenaars onderling en tussen de beoefenaars en de patiënten zal 
verbeteren 

- beschikbaar stellen van gegevens voor statistisch gebruik (planning, geografische 
verdeling,…) voor het beheer van de beroepen en het onderzoek 

 
De gegevens zullen beschikbaar worden gesteld aan de volgende gebruikers: 
 
- de burger (controle van de kwalificaties en de beschikbaarheid van de beoefenaar) 
- de gezondheidsbeoefenaars (opzoeken/selectie van collega’s, recuperatie van hun 

publieke sleutel,…) 
- de FOD Volksgezondheid (in het kader van de uitvoering van haar opdrachten) 
- de andere overheidsinstellingen (FOD’s en sociale parastatale, in het kader van de 

uitvoering van hun opdrachten) 
- de beroepsorganisaties (ordes en werkgevers, voor de identificatiegegevens, met 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) 
- de wetenschappelijke verenigingen, voor statistisch of socio-economisch onderzoek 
De gegevens zullen automatisch opgenomen en gecompileerd worden in het kader van 
een wet die momenteel wordt onderzocht in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 



en die als doel heeft de modaliteiten voor het inzamelen en het gebruik van gegevens te 
bepalen. 

 
 
3. Uit te voeren opdracht:  
 

a) door de onderzoeksploeg 
 

De onderzoeksploeg zal verantwoordelijk zijn voor de bepaling van de noden van de 
gebruikers, de keuzemogelijkheden en het communicatiekanaal om de informatie 
beschikbaar te maken voor de verschillende soorten gebruikers (bepaald in punt 2). 

 
b) door de openbare instelling:  
 

1) voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek  
 

de instelling moet de applicatie voor haar eigen gebruikers (intern) op punt 
stellen en de gegevens die nog niet zijn opgenomen inzamelen en valideren 
(uitbreiding naar alle beroepen en beroepssituaties) 

 
2) in de loop van het project  

 
de instelling zal toegang moeten geven tot de gegevensbank en meer algemeen 
tot alle technische of organisatorische informatie waarvan de kennis een invloed 
zal hebben op de goede werking van het project 

 
de instelling zal instaan voor de technische ondersteuning van de ploeg 
ontwikkelaars, de tests en de validering van de gebruikersprofielen 

 
4. Op te leveren eindproduct: 
 

a) door de onderzoeksploeg 
 
Niet van toepassing 

 
b) voor de openbare instelling 

 
Niet van toepassing 

 
5. Valorisatie van het eindproduct: 
 

a) voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen werking  
 

Het kadaster van de gezondheidsbeoefenaars is van primordiaal belang voor de 
FOD, aangezien dit het Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, medische 
bewaking en welzijn op het werk de mogelijkheid zal geven om zijn essentiële 
opdrachten inzake controle van de medische en paramedische beroepen efficiënter 
uit te voeren (planning, visa’s, erkenningen, maatregelen voor het afstemmen van 
vraag-aanbod, statistieken,…) 



 
b) voor het 'publiek': toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor wetenschappelijke 

gebruikers en voor het grote publiek 
 

De verschillende soorten gebruikers zullen, via een eigen communicatiekanaal dat 
nog moet worden bepaald, toegang krijgen tot relevante en gevalideerde informatie. 
Er zullen hier verschillende toepassingen voor bestaan.  
 
- de professionele informatie zal op internet beschikbaar worden gesteld 

(opzoeken van een arts met een bepaalde kwalificatie, inwoner op minder dan 
X aantal kilometer van mij…) 

 
- de gegevens voor professioneel gebruik zullen eventueel geanonimiseerd 

worden vooraleer ze beschikbaar worden gesteld, volgens een protocol en 
communicatiekanalen die nog moeten worden bestudeerd, om zo het risico op 
commercieel misbruik te vermijden. 

 
- de gegevens zullen eveneens geselecteerd kunnen worden via opvragingen op 

aanvraag, met verschillende criteria voor de wetenschappelijke instellingen.  
 
Momenteel is er nog geen prijsbeleid vastgesteld, maar de beschikbaarheid van de 
informatie zal niet meer kosten dan de kostprijs. 

 
6. Timing en planning van uit te voeren onderzoekstaken en raming van het benodigde 

wetenschappelijke potentieel 
 

a) timing van activiteiten:  
 

Volledige ontwikkeling 24 maanden 
 

b) planning van activiteiten: fasering van taken 
 

1. voor de openbare instelling (12 maanden) – eind 2003 
 

op punt stellen van interne applicaties 
inzameling en validering van de gegevens 

 
2. voor de onderzoeksploeg : 1/1/2004 – 31/12/2004 

 
analyse van de structuur van de gegevensbank en van de gegevens: 2 maanden 
contacten met de klanten organiseren: 2 maanden 
bepaling van de noden van de klanten: 2 maanden 
bepaling en testen van de toegangsrechten per gebruikerscategorie: 2 maanden 
structuur van de gestandaardiseerde opvragingen en tests: 2 maanden 

 
7. Bijzondere voorwaarden 
 

a) suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité 
 



- vertegenwoordigers uit het domein van het wetenschappelijk onderzoek 
(statistieken, planning, socio-economische studies,…) 

- vertegenwoordigers van overheidsinstellingen die betrokken zijn bij 
Volksgezondheid en Sociale Zekerheid 

 
b) clausule van vertrouwelijkheid van gegevens 

 
alle acties zullen gebeuren in functie van de wetten voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Zo zullen onder andere de gegevens met een persoonlijk 
karakter die beschikbaar worden gesteld aan het wetenschappelijk personeel niet 
kunnen worden verspreid.  

 
c) aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling 

 
de onderzoekploeg zal, om praktische redenen, moeten worden ingericht binnen de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

 


