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1. Europese context

• Het EMCDDA (de Europees drugsagentschap) hanteert 5 

epidemiologische sleutelindicatoren om een overzicht te

schetsen van de drugs problematiek in de lidstaten

• De Treatment Demand Indicator (TDI) :

geharmoniseerde registratie van behandelingsaanvragen voor 

een middelengebonden stoornis



1. Europese context

• Sinds 2000 zijn de lidstaten verplicht om deze gegevens

jaarlijks volgens het europese standard protocol naar het 

EMCDDA door te sturen.

• De gegevens over een 20tal variabelen worden op een

geagregeerde manier naar het EMCDDA doorgestuurd.

• Proberen om de patiënten die in verschillende centra zijn

geregistreerd (zgn. ‘doubles’) te identificeren



2. Belgische context

• Verscheidene regionale actoren namen voorheen al op eigen 

initiatief de moeite om deze gegevens op lokaal niveau te 

registreren.

• In 2005 werd met het Belgische protocol - goedgekeurd door 

de interministeriële conferentie volksgezondheid – beslist om

deze registratie op national niveau te coördineren.



2. Belgische context

• Het WIV is verantwoordelijk voor de inzameling van de 

Belgische gegevens en de rapportage naar EMCDDA.

• Sinds 2011 wordt een nieuw nationaal registratiesysteem

gebruikt.

• Wie gebruikt dit registratiesysteem al? 

o de gespecialiseerde centra (waaronder de RIZIV-
geconventioneerde revalidatie centra)

o de CGGs

o 42 ziekenhuizen in de context van een pilootproject (FOD)



3. Definities en inclusiecriteria

• Wanneer moet geregistreerd worden?

Elke nieuwe behandelingsepisode van patiënten die in een

behandelingscentrum behandeld worden vanwege een illegale

drugs of alcohol gebonden problematiek



3. Definities en inclusiecriteria

• Welke variabelen moeten geregistreerd worden?

o Identificatie van de behandelingcentrum

o Identificatie van het patiënt : rijksregisternummer

o Socio-economische status : geslacht, leeftijd, leefsituatie, 

beroepsituatie,...

o Behandeling : Begin datum van behandeling, verwijzer,...

o Middelengebruik : substanties, frequentie van het gebruik, 

injectiegedrag,...



4. Registratiesystemen

• De gegevens kunnen op 2 manieren aan het technisch

platform overdragen worden :

o Via de registratiemodule

 Online versie van het papieren formulier : Elke patiënt wordt

met een afzonderlijk elektronisch formulier geregistreerd

o Via de repositorymodule

 Beveiligde emailbox : Jaarlijkse overdracht van een

gegevensbestand uit een bestaande database



4. Registratiesystemen

• 3 eHealth basisdiensten zijn geïntegreerd in deze twee 

modules : 

o User & Access Management : identificatie van de gebruiker



4. Registratiesystemen

o Codering van het rijksregisternummer van de patiënt : om de 

gegevens op een anonieme manier te analyseren

NISS Coded NISS

780329-077-33 ;F;OHPIKQ3DTy6GgR4mLC2Nig==

f(x)



4. Registratiesystemen

o eHealthbox : beveiligde elektronische brievenbus voor de 

repositorymodule



www. www.

Repositorymodule Registrationmodule



5. Gebruik van gegevens

• De gegevens zijn beschikbaar voor het WIV-ISP om:

• EMCDDA  Standard tabellen

• RIZIV  jaarlijks rapport

• De gegevens zijn ook beschikbaar voor de centra :

• Ruwe gegevens  Export module

• Rapporten (grafieken en tabellen met benchmarking)  Reporting 

module



Export module Reporting module



6. Wettelijke basis

• Protocolakkoord van 12 december 2005

• Machtiging van de commissie voor de bescherming van 

persoonlijke levenssfeer : secoraal comité rijksregister en 

gezondheid

• Goedkeuringen tot ingebruikname van de basisdiensten van 

het eHealth-platform



7. Conclusies

• De belgische TDI register is vanaf 2011 een geharmoniseerde

nationale registratie van behandelingsaanvragen voor 

middelen gebruik

• Dit systeem gebruikt verschillende basisdiensten van eHealth:

• Voor de veiligheid van dit systeem : UAM, eHealthbox

• Voor de codering van persoonlijke gegevens : coding module

• De register geeft ook feedback aan de parters, via 

• Export module

• Rapportage module 



7. Conclusies

• In de toekomst :

o Meer deelnemende instellingen (ziekenhuizen, huisarts,...)

o Verbetering van het systeem : consultatie en correctie van uw 

eigen gegevens, andere functies (terugbetaling, ...)

o Schakeling met andere databanken : sterfte databank, HIV 

databank,...


