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PROCEDURES VOOR DE ORGANISATIE VAN DE 

HOMOLOGATIETESTS VOOR DE SOFTWARE VOOR HET GEBRUIK 

VAN DE BELRAI© 2.0-WEBSERVICE  

 

 
1. CONTEXT 

 

Conform de gebruiksvoorwaarden van BelRAI© 2.0 organiseert de administratie verantwoordelijk 

voor BelRAI© bij de FOD Volksgezondheid sessies voor de homologatietests voor software om 

gebruik te kunnen maken van de webservice BelRAI© 2.0. 

Deze homologatietests hebben als doel om te controleren of de software aan de volgende 

voorwaarden voldoet:  

• De conformiteit van de software met het cookbook van BelRAI© 2.0 ;  

• De capaciteit van de software om te interageren met de BelRAI© 2.0-webservice;  

• De goede integratie in de software van de informatie die ter beschikking is gesteld 

(vragenlijsten, JSON-documenten, CMS, algoritmes, enz…) 

 

Enkel software die de homologatietests heeft doorstaan, zal de BelRAI© 2.0-webservice mogen 

gebruiken om te interageren met de centrale BelRAI©-databank.  

 

 
2. TOEPASSINGSGEBIED 

 

In dit document, voor softwareontwikkelaars die BelRAI©-instrumenten in hun software hebben 

geïntegreerd en die de BelRAI© 2.0-webservice willen gebruiken, worden de praktische 

modaliteiten voor de organisatie van de homologatietests voor hun software gespecificeerd. 

 

Alleen softwareontwikkelaars die zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met de bepalingen 

van de BelRAI© 2.0-gebruiksvoorwaarden en die de voorafgaande documentatie hebben bezorgd 

die is bepaald in dit document, zullen mogen deelnemen aan de homologatietests voor hun 

software.   

 

 
3. FASEN VOORAFGAAND AAN DE TESTSESSIE  

 

De softwareontwikkelaar zal een aanvraag sturen aan de administratie verantwoordelijk voor 

BelRAI© bij de FOD Volksgezondheid naar het volgende e-mailadres: belrai@health.belgium.be, 

om een sessie voor homologatietests voor zijn software te organiseren.  

 

De softwareontwikkelaar moet de technische documentatie van zijn software bij zijn aanvraag 

voegen. Conform het Cookbook van Belrai 2.0 moet in de technische documentatie van de 

software worden gespecificeerd hoe de elementen hieronder in de software zijn geïmplementeerd:  

➢ Invoking the BelRAI© web services;  

➢ Principles for using the web services;  

➢ Methods offered; 

➢ Structure of the KMEHR message; 

➢ Method examples; 
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De aanvraag moet ook worden vergezeld van een productidentificatiefiche waarin de kenmerken 

van het product worden vermeld, overeenkomstig het model dat als de bijlage is toegevoegd.  

 

Indien de administratie, na analyse van de technische documentatie van de software, van mening 

is dat de software niet voldoet aan de voorwaarden van het cookbook van BelRAI© 2.0, zal de 

administratie weigeren om homologatietests voor de software te organiseren. De administratie kan 

ook weigeren om de homologatietests te organiseren indien zij op basis van de informatie op de 

productidentificatiefiche van mening is dat de reglementaire bepalingen inzake 

informatieveiligheid niet worden nageleefd. 

 

De administratie moet haar gemotiveerde beslissing per e-mail aan de softwareontwikkelaar 

meedelen, dit uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de aanvraag om de homologatietests te 

organiseren. 

 
3.1. Planning van de sessie voor homologatietests 

 

Indien de administratie, na analyse van de technische documentatie van de software en de 

productidentificatiefiche, van mening is dat de software voldoet aan de voorwaarden van het 

cookbook van BelRAI© 2.0 en de informatieveiligheidsregels, zal de administratie een sessie voor 

homologatietests voor de software plannen.  

De administratie informeert de softwareontwikkelaar per e-mail over de plaats, de datum en het 

uur van de testsessie, uiterlijk 15 dagen vóór de datum van de testsessie. 

 
3.2. Voorbereiding van de testcases  

 

Het is belangrijk dat de softwareontwikkelaar (die de tests uitvoert) en de administratie (die de 

tests controleert) dezelfde patiënten gebruiken om de tests uit te voeren. 

 

Hiertoe:   

➢ zal de administratie de softwareontwikkelaar de Rijksregisternummers (INSZ) van de 

patiënten meedelen met wie de tests zullen worden uitgevoerd; 

 

➢ bezorgt de softwareontwikkelaar de FOD het Rijksregisternummer (INSZ) van de persoon 

die de tests zal uitvoeren (deze persoon zal de rol van zorgverlener in het kader van de tests 

vervullen). De administratie heeft het Rijksregisternummer (INSZ) van de tester nodig 

omdat de "testpatiënt" een therapeutische relatie met de tester moet creëren. Deze 

therapeutische relatie is noodzakelijk wanneer de tester manipulaties moet uitvoeren in de 

BelRAI©-evaluaties van de testpatiënt die door iemand anders zijn uitgevoerd. 
 

➢ zal de administratie voor elke patiënt de volgende evaluaties coderen, via de BelRAI©-

webapplicatie in een acceptatie-omgeving, uiterlijk 2 dagen vóór de testsessie en telkens 

voor dezelfde patiënt  

o 5 evaluaties met elke BelRAI©-evaluatietool die is geïmplementeerd op de te 

homologeren software;  
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➢ zal de administratie voor elke patiënt de tester vragen om de volgende evaluaties te 

coderen, via de te testen software, uiterlijk 2 dagen vóór de testsessie:  

o 5 evaluaties met elke BelRAI©-evaluatietool die is geïmplementeerd op de te 

homologeren software, die identiek zijn aan deze die door de administratie zijn 

gecodeerd. De ontwikkelaar ontvangt de vragen/scores op een pdf-document.  

 

 
4. VERLOOP VAN DE TESTSESSIE 
 

De homologatietests zullen plaatsvinden in de kantoren van de administratie verantwoordelijk 

voor BelRAI© bij de FOD Volksgezondheid (Brussel). 

Alle homologatietests zullen in de BelRAI©-acceptatie-omgeving worden uitgevoerd. 
 

4.1. De capaciteit van de software testen om de lijst met evaluaties van een patiënt te 
downloaden  

 

De eerste fase van de tests bestaat erin om te controleren of de software in staat is om de lijst met 

evaluaties voor elke patiënt uit de centrale BelRAI©-database te downloaden met behulp van de 

methode GetTransactionList. 

De test is geslaagd wanneer de software voor elke patiënt de 5 BelRAI©-evaluaties heeft 

gedownload die door de administratie zijn uitgevoerd voor elke BelRAI©-evaluatietool die op de 

software is geïmplementeerd. De geüploade evaluaties moeten rechtstreeks in de software zelf 

kunnen worden gevisualiseerd. 

 
4.2. De capaciteit van de software testen om een specifieke evaluatie van een patiënt 

te downloaden 
 

De tweede fase van de tests bestaat erin om te controleren of de software in staat is om een 

specifieke evaluatie van een patiënt uit de centrale BelRAI©-database te downloaden met behulp 

van de methode GetTransactionList. 

De test is geslaagd wanneer de software voor elke patiënt één van de vijf evaluaties heeft 

gedownload die door de administratie zijn uitgevoerd voor elke BelRAI©-evalatuatietool die is 

geïmplementeerd op de te homologeren software. De gedownloade evaluaties moeten rechtstreeks 

in de software zelf kunnen worden gevisualiseerd.   
 

4.3. De capaciteit van de software testen om evaluaties vanuit de software naar de 

centrale BelRAI©-database te versturen 

 

De derde fase van de tests bestaat erin om te controleren of voor elke BelRAI©-evaluatietool die 

is geïmplementeerd op de software, de software in staat is om de 5 evaluaties te versturen die door 

de tester voor elke patiënt zijn uitgevoerd naar de centrale BelRAI©-databank met behulp van de 

methode PutTransaction. 

 

➢ De administratie heeft vanuit de BelRAI©-webapplicatie voor elke BelRAI©-

evalatuatietool die op de software is geïmplementeerd, vastgesteld dat de 5 BelRAI©-

evaluaties die door de tester zijn uitgevoerd, in de centrale BelRAI©-database zijn 

geïntegreerd;  
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4.3.1. Controle van het resultaat vanuit de webapplicatie 

 

De derde test is geslaagd wanneer is voldaan aan de twee voorwaarden hieronder: 

 

➢ De administratie heeft vanuit de BelRAI©-webapplicatie voor elke BelRAI©-

evalatuatietool die op de software is geïmplementeerd, vastgesteld dat de 5 BelRAI©-

evaluaties die door de tester zijn uitgevoerd, in de centrale BelRAI©-database zijn 

geïntegreerd;  

 

➢ De resultaten (scores, CAP's, zorgschalen,) van alle evaluaties die door de tester zijn 

uitgevoerd zijn identiek aan de resultaten van dezelfde evaluaties die door de administratie 

via de webapplicatie zijn uitgevoerd.  

 
 
5. RESULTAAT VAN DE TESTS 

 

De software heeft de homologatietests doorstaan wanneer de 3 hierboven beschreven fasen van de 

tests met succes zijn afgerond.  

Als één van de 3 hierboven beschreven fasen van de tests niet met succes is afgerond, is de software 

niet geslaagd in de homologatietests.  

 

5.1. Mededeling van het resultaat 
 

De administratie zal de softwareontwikkelaar per e-mail op de hoogte brengen van het resultaat 

van de homologatietests, uiterlijk 14 dagen nadat de homologatietests zijn uitgevoerd. 

 
5.2. In geval van niet-slagen in de homologatietests 

 

In geval van niet-slagen in de homologatietests voor de software, zal de administratie de 

softwareontwikkelaar op de hoogte brengen van de disfuncties van de software die hebben geleid 

tot het niet-slagen in de homologatietests. 

De softwareontwikkelaar zal worden verzocht om de disfuncties in zijn software te verhelpen en 

hij zal een nieuwe aanvraag moeten indienen bij de administratie als hij een nieuwe sessie voor de 

homologatietests voor zijn software wenst. 

 

5.3. In geval van slagen in de homologatietests 

 

In geval van slagen in de homologatietests voor de software, zal de administratie de 

softwareontwikkelaar verzoeken om de "overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van alle 

informatie en voorwaarden krachtens de ontwikkeling van een BelRAI© 2.0-software en voor het 

gebruik van de BelRAI© 2.0-webservice" te ondertekenen om de homologatie van de software te 

formaliseren. 

De ondertekening van de overeenkomst houdt in dat de software gebruik mag maken van de 

BelRAI© 2.0-webservice om te interageren met de centrale BelRAI©-database in de 

productieomgeving. 
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De software die is geslaagd voor de homologatietests, wordt op basis van het versienummer 

geregistreerd op de “whitetlist” van software die in aanmerking komt voor het gebruik van de 

BelRAI© 2.0-webservice. 

 

De administratie zal de lijst met gehomologeerde software op haar website publiceren. 


