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Evaluatierapport DGEC ivm bewijsstuk en eID-lezen 

 

Eind december 2018 werd een evaluatierapport gevraagd aan DGEC (Dienst voor Geneeskundige 

Evaluatie en Controle) over het eID-lezen en bewijsstuk.  

Wij zijn momenteel de enige sector waar het eID-lezen verplicht dient uitgevoerd bij elk patiëntbezoek.  

Hoog tijd dat we een evaluatie van deze verplichte maatregelen mochten ontvangen! 

Het rapport werd tijdens de vergadering van 20 februari 2019 toegelicht aan de leden van de 

overeenkomstencommissie. 

 

1. Bewijsstuk 

 

 

Tijdens de onderzoeken deed DGEC volgende vaststellingen: 

 

- Het bewijsstuk wordt weinig tot niet afgeleverd door verpleegkundigen met een hoog 

profielen of door verpleegkundigen waarbij een onderzoek loopt na een klacht. 

Bij praktijken met een aanvaardbaar profiel of groeperingen met loontrekkenden wordt dit 

bewijsstuk wel consequent afgeleverd. 

- Wanneer de facturatie verloopt via ondersteuning worden de bewijsstukken aan de 

verpleegkundige aangeleverd maar worden ze niet altijd aan de patiënt doorgegeven. 

- De patiënt is vaak niet op de hoogte dat verpleegkundigen verplicht een bewijsstuk moeten 

afleveren. Vermits de patiënt geen financiële bijdrage moet geven voor de verleende 

zorgen, is deze minder geneigd om dit bewijsstuk op te volgen en te controleren. 

- Veel patiënten hebben afstand gedaan om een papieren bewijsstuk te ontvangen maar 

verkiezen de elektronische versie. DGEC stelt zich de vraag hoe dit werd aangebracht aan 

de patiënt gezien de vaak hoge leeftijd bij deze patiënten.  Bij deze personen wordt IT 

immers nagenoeg niet gebruikt. 

 

Besluit van DGEC:  

 

Het aantal zorgverleners met hoge profielen is niet gedaald sedert het invoeren van deze 

maatregelen.  Ondanks de verplichte aflevering van het bewijsstuk is het effect van deze 

maatregel op zich onvoldoende in de strijd tegen fraude en bereiken we niet de beoogde 

transparantie. 
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2. eID-lezen 

 

De meest voorkomende vaststellingen door DGEC van problemen op de werkvloer tijdens het 

inlezen: 

- Bluetooth werkt niet waardoor de lezing van de barcode noodzakelijk wordt 

- Het ontbreken van de elektronische identiteitskaart bij de patiënt 

- voor verpleegkundigen die samenwerken maar elk hun eigen facturatie afhandelen is het 

niet evident om de juiste afspraken rond eID-lezen te maken 

 

Andere vaststellingen tijdens het onderzoek: 

- Een aantal softwareprogramma’s maken het mogelijk om te frauderen bij het registreren 

van eID lezingen.  Met 1 unieke registratie kunnen de gegevens hergebruikt worden of kan 

het uur en datum verzet worden in de applicatie.  Op die manier wordt de reële 

tijdsregistratie omzeilt. 

- eID kaart wordt ingelezen en een bezoek wordt aangerekend, zonder zorg toe te dienen 

- eID kaart van medebewoner wordt ingelezen en een bezoek wordt aangerekend, zonder 

zorg toe te dienen 

- Verpleegkundigen die identiteitskaarten van patiënten meenemen om ze op een later 

tijdstip in te lezen zonder zorgen te verstrekken 

- Zorgverleners die 1ste en 2de bezoeken op hetzelfde moment inlezen 

- Het fotograferen van de barcode van de identiteitskaart om nadien deze barcode in te 

scannen zonder een patiëntencontact 

- Doorgeven van inlogcodes tussen verschillende verstrekkers (verpleegkundigen, 

zorgkundigen en onbevoegden) binnen eenzelfde groepering waardoor de zorgverstrekker 

niet meer identificeerbaar is.  

- In instellingen voor mensen met een beperking werden alle kaarten ingelezen ook van 

bewoners die geen zorgen kregen 

 

DGEC benadrukte dat de barcode enkel mag gebruikt worden als de elektronische kaartlezing 

niet mogelijk is (bv kaartlezer werkt niet).  Het scannen van de barcode komt dus steeds op de 

2de plaats. 

 

Analyse van de gegevens over het elektronisch inlezen van de identiteitskaart voor 1ste 

trimester van 2018: 

 

- 86,74% van de zorgverleners voldoet niet aan het minimum van 90%  

- 74 verstrekkers hebben meer dan 15 lezingen per uur 

- 55 verstrekkers doen meer dan 35 lezingen per uur 

- Er zijn 800 patiënten waar veel zorgen werden uitgevoerd en waarbij nog nooit een 

elektronische bevestiging (eID, barcode,ISI+ of vignet) is geweest 
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Besluit van DGEC:  

De timestamping bij elektronische registratie is een interessante indicator bij onderzoek naar 

fraude.  Zo kan makkelijker gedetecteerd worden wie een onrealistisch aantal verstrekkingen 

aanrekent binnen een bepaalde tijdspanne, rekening houdend met geografische locaties. Het 

verfijnt de selectie en de prioriteit van de te onderzoeken zorgverleners. 

Op de vergadering reageerden verpleegkundigen dat tijdens het eerste kwartaal van 2018 nog 

zeer veel softwareproblemen aanwezig waren.  Zelfs nu vormt dit nog steeds een probleem, 

weliswaar in mindere mate. DGEC zal over paar maanden opnieuw een rapport voorleggen 

met verdere cijfers van 2018. 

Softwareprogramma’s die manipulatie van gegevens mogelijk maken zouden niet 

gehomologeerd mogen worden. DGEC zal dit vanaf nu registeren zodat er een zicht komt over 

welk of welke programma’s dit zou gaan. 

Voorlopig is er geen sanctie wanneer eID-lezen niet gevolgd wordt.  Ook op het niet uitdelen 

van het bewijsstuk staat voolopig geen sanctie. De vraag werd gesteld om zorgverleners die 

volledig weigeren met eID te werken of bewijsstukken uit te delen wel een sanctie op te 

leggen.  


