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1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft het CTR-systeem en wil u vertrouwd maken met de verschillende 
functionaliteiten van deze onlinedienst. 

CTR (Centraal TraceringsRegister)1 is een systeem dat implantaten (implantaties en verwijderingen) 
registreert. Met dit systeem kan men een implantaat traceren. De gezondheidszorgbeoefenaars 
moeten er elke plaatsing en verwijdering van implantaten melden en er een aantal gegevens 
registreren. Het administratief personeel van een ziekenhuis of van een privéziekenhuis 
kan ook meldingen invoeren maar deze moeten daarna gevalideerd worden door de 
gezondheidszorgbeoefenaar die de operatie heeft uitgevoerd. De registratie van implantaties of 
verwijderingen is verplicht voor implantaten vermeld in het KB van 27/09/2020 betreffende het 
Centraal Traceringsregister:

Enkel de patiënt en de arts (die de operatie uitgevoerd heeft of die een therapeutische relatie heeft 
met de patiënt) kunnen deze meldingen raadplegen. 

Dit register heeft 1 hoofddoelstelling: de traceerbaarheid verhogen op het vlak van verdeelde, 
voorgeschreven, geleverde en geplaatste of verwijderde implantaten in België. 

2. Basisbegrippen

Begrip Definitie 

Therapeutische 
relatie 

Er is sprake van een therapeutische relatie wanneer een zorgverlener die een 
patiënt persoonlijk behandelt of verzorgt, een zorgrelatie met de patiënt heeft. 
Een therapeutische relatie kan door de zorgverlener worden aangegaan via zijn 
medische software indien deze de eHealth-diensten integreert. Een patiënt kan een 
therapeutische relatie met een zorgverlener tot stand brengen via de toepassing 
“mijn gezondheid” op www.mijngezondheid.belgie.be. Eenzelfde patiënt kan 
meerdere therapeutische relaties hebben met verschillende zorgverleners.

Implantaatkaart Dit is een document dat door de arts aan zijn patiënt kan worden verschaft met alle 
gegevens over een implantatie of verwijdering. Dit document wordt gegenereerd 
wanneer een melding van implantatie of verwijdering in het CTR-systeem wordt 
ingevoerd. Het biedt de garantie dat het implantaat aan alle wettelijke bepalingen 
beantwoordt.  
Opgelet, dit is niet dezelfde kaart als de implantaatkaart vermeld in artikel 18 
van het reglement (EU) 2017/745 die aan het apparaat bevestigd is en door de 
fabrikant geleverd wordt. Deze maakt de identificatie van het apparaat mogelijk 
terwijl de CTR-implantaatkaart wordt gebruikt om aan te tonen dat het implantaat 
in het CTR is geregistreerd.

Patiëntkaart Dit is een PDF-document met alle gegevens over de huidige implantaten 
die geregistreerd zijn in CTR. Dit document kan door een patiënt worden 
afgredrukt en aan een arts worden overhandigd.

RIZIV-nummer Nummer toegekend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering waarmee een zorgverlener of een organisatie in de 
sector van de gezondheidszorg geïdentificeerd kan worden. Dit nummer 
bestaat uit acht cijfers waar drie andere cijfers aan worden toegevoegd 
naargelang de specialisatie in een medisch vakgebied. 

INSZ Het identificatienummer van de sociale zekerheid maakt het mogelijk een 
persoon te identificeren binnen het Belgische socialezekerheidssysteem. Dit 
nummer bestaat uit elf cijfers. 

1  CTR is wettelijk gebaseerd op artikel 51 van de wet van 15 december 2013 betreffende medische hulpmiddelen 
uitgevoerd door het koninklijk besluit van 27/09/2020 met betrekking tot het centraal traceerbaarheidsregister.

- Stent;
- Neurostimulator;
- Cochleair implantaat;
- Hydrocefalieshunt;
- Orthopedisch implantaat;
-  Esthetisch of reconstructief implantaat dat 

valt onder Richtlijn 93/42/EEG betreffende 

medische hulpmiddelen of Verordening;
- Elektrode en biosensor;
- Mechanisch hartimplantaat;
- Elektronisch en elektrisch hartimplantaat;
- Oogheelkundig implantaat.
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3. Toegang 

Om CTR te openen, moet u zich aanmelden. Hiervoor gaat u naar het Mijngezondheid-portaal  
www.mijngezondheid.belgie.be.

Selecteer de rubriek “Implantaten”
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Om veiligheidsredenen is de identificatie van CTR verplicht via de elektronische Identiteitskaart, 
itsme of een andere digitale sleutel.

Bevestig het profiel ‘Burger’.
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Zodra de authenticatie gevalideerd is, start de onlinedienst.

Links bovenaan kan u uw taal kiezen. Rechts bovenaan kan u zich afmelden. 

     

      Mogelijkheid om  
de taal te wijzigen

Naam gebruiker en 
INSZ-nummer

Om u af te melden van de 
onlinedienst
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4. Algemeen overzicht

Het menu bevat volgende tabbladen:

4.1 Overzicht

In dit tabblad vindt u alle implantaten die momenteel in uw lichaam geplaatst zijn en die 
geregistreerd werden in CTR. De registratie van implantaten in CTR is verplicht vanaf 1 mei 2021. 
Vóór die datum was registratie alleen vrijwillig. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat u vóór 1 mei 
2021 geen geïmplanteerd hulpmiddel zult zien.

De verwijderde implantaten worden niet getoond op dit scherm (u kan ze raadplegen via het tabblad “Lijst van 
notificaties”). 

Het scherm bestaat uit twee delen:

4.1.1 Patiënt informatie

Dit deel toont algemene info:

• Het INSZ-nummer, de naam en voornaam van de patiënt
• Het aantal ingeplante implantaten
• Het aantal verwijderde implantaten
• Het aantal aanwezige implantaten
• De registratiedatum in CTR
• De mogelijkheid om de patiëntkaart te downloaden
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4.1.2 Implantatie

Dit deel toont de huidige ingeplante implantaten.

De implantaten worden getoond van de meest recente tot de oudste.  

Bij de registratie van de plaatsing van een implantaat moet de gezondheidszorgbeoefenaar in CTR de 
verschillende implantaten die geplaatst werden specificeren. Tijdens een operatie kunnen immers meerdere 
implantaten van dezelfde soort geplaatst worden. Deze zullen allemaal tegelijkertijd en onder dezelfde 
notificatie van het implantaat geregistreerd worden. 

Wanneer een implantaat (van dezelfde soort) verwijderd werd (explantatie), dan wordt dit 
aangeduid met de volgende zin: “Alle implantaten in deze implantatie werden geëxplanteerd en zijn 
niet zichtbaar op deze pagina.”

Om de details van de verwijdering te raadplegen, klikt u op de volgende link: 

Deze link leidt u rechtstreeks naar het tabblad “Lijst van notificaties”.
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4.1.3 Informatie over het implantaat

Om de details van een implantaat te raadplegen, klikt u op

De volgende gegevens zijn beschikbaar voor elk implantaat: 

• Notificatiecode van het implantaat:  dit is een uniek identificatienummer van de notificatie 
van het implantaat; 

• UDI:  dit is de unieke identificatiecode van het apparaat. Deze code staat op het apparaat of 
op de verpakking. Ze zorgt voor de traceerbaarheid van het apparaat van de fabrikant 
tot de eindgebruiker.  

• Aantal geplaatste implantaten; 
• Naam van het geplaatste implantaat; 
• Classificatie:  soort implantaat in de classificatie van het RIVIZ; 
• Referentie:  nummer toegekend door de fabrikant; 
• Naam van de fabrikant van het implantaat; 
• Naam van de verdeler van het implantaat; 
• Locatie:  dit is een vrije tekst waar u het lichaamsdeel kan invullen waar het implantaat werd 

geplaatst.; 
• Apotheker:  dit is het INSZ- of RIZIV-nummer van de apotheker die het implantaat heeft 

geleverd. Hij moet verplicht apotheker-titularis zijn; 
• Nummer van de apotheek:  dit is het RIZIV- of KBO-nummer van de apotheek. Het 

nummer van de apotheek met betrekking tot de apotheker 
wordt automatisch ingevuld als het beschikbaar is in de 
externe bronnen.; 

• Leveringsdatum:  dit is de datum waarop het implantaat geleverd werd door de apotheker.
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4.1.4 De patiëntkaart

De patiëntkaart is een PDF-document met alle gegevens over de huidige implantaten die 
geregistreerd zijn in CTR. Dit document kan afgedrukt worden en overhandigd worden aan een 
dokter. Het document wordt gegenereerd in de actieve taal gekend in het systeem. Dit document 
kan door de patiënt worden afgedrukt en aan een arts worden verschaft.

Om de implantaatkaart te downloaden, klikt u op het icoon naast ‘Download implantaatkaart’ 
in het deel ‘Notificatie van implantaat’. 

4.2 Lijst van notificaties

In dit tabblad vindt u alle details in verband met de notificaties van plaatsingen en verwijderingen 
die geregistreerd zijn in CTR door de specialist die de operatie uitgevoerd heeft.

Als u meer informatie wilt over een notificatie, klik dan op « Details ».
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4.2.1 Informatie over notificaties

De volgende gegevens zijn beschikbaar voor elke notificatie van een plaatsing: 

• Notificatienummer:  dit is een uniek identificatienummer van de notificatie van plaatsing; 
• Datum operatie:  dit is de datum waarop het implantaat geplaatst werd door de specialist; 
• Patiënt:  dit is het INSZ-nummer van de patiënt; 
• INSZ-nummer van de specialist die de operatie uitgevoerd heeft; 
• Voorschrijver:  dit is het INSZ- of RIZIV-nummer van de voorschrijver van het implantaat 
• Datum voorschrift:  dit is de datum waarop het implantaat werd voorgeschreven;
• Commentaren.

Onderaan het scherm vindt u de informatie over de implantaten.
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4.2.2 De implantaatkaart

De implantkaart is een PDF-document met alle gegevens over de plaatsing van het implantaat. Dit 
document moet afgedrukt worden door de specialist en afgeleverd worden aan zijn patiënt. Het 
document bevat alle gegevens in vier talen (Frans, Nederlands, Duits en Engels). Het document 
kan op eender welk moment opgevraagd worden in het systeem.

Om de implantaatkaart te downloaden, klikt u op het icoon naast ‘Download implantaatkaart’ 
in het deel ‘Notificatie van implantaat’. 

5.  Hulp 

Voor technische vragen kan u terecht bij het contactcenter van eHealth via:

• Telefoon: 02 788 51 55 (bereikbaar van 7 tot 20 uur) 
• E-mail: support@ehealth.fgov.be
• Webformulier: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/contact

Voor alle vragen over uw notificaties van implantatie/explantatie: rct-ctr.meddev@fagg-afmps.be


