Registratie van softwarepakketten – 2019
Testmodaliteiten voor de criteria 2019 voor huisartsensoftware
Inschrijven voor een eerste test
•

•

•

De softwareproducent dient zijn intentie om deel te nemen aan een eerste registratietest
kenbaar te maken d.m.v. het invullen van het online Google-formulier dat beschikbaar is op
de website van het eHealth-platform
Via het formulier kan een periode worden meegegeven waarin de softwareproducent de test
gepland zou willen zien. Vervolgens neemt RAMIT contact op om een concrete testdatum af
te spreken. Het kan, omwille van beschikbaarheden, dat de voorgestelde periode niet
mogelijk is of niet meer vrij is. Bij het bepalen van de testdatum dient eveneens rekening te
worden gehouden met onderstaande zaken:
o testen zijn mogelijk vanaf medio augustus 2019
o de testdatum voor een eerste test dient minstens 6 weken na de inschrijvingsdatum
te liggen (inschrijvingsdatum = datum van verzenden van het online Googleformulier)
o indien een eventuele hertest van de software dient te gebeuren, dan kan dit ten
vroegste 4 weken na de eerdere test plaatsvinden
o ter info: indien de software nog in 2019 geregistreerd dient te worden, dan moet de
producent zich tijdig inschrijven voor de test
Van zodra een concrete testdatum is afgesproken, wordt een factuur opgemaakt en
verzonden naar de softwareproducent. Indien de factuur binnen de twee weken wordt
betaald, wordt de testdatum bevestigd. Zoniet, wordt de testdatum opnieuw vrijgegeven

Prijs
•
•
•

De prijs voor een eerste test bedraagt € 3000,- excl. BTW
Bij een hertest bedraagt de prijs max. € 2500,- excl. BTW (prijs hangt af van welke criteria
opnieuw getest moeten worden)
Annuleringscondities:
o bij annulatie meer dan één maand vóór de datum waarop de test zal plaatsvinden,
wordt 90% terugbetaald
o indien minder dan één maand en meer dan twee weken vóór de datum waarop de
test zal plaatsvinden wordt geannuleerd, wordt 70% terugbetaald
o indien minder dan twee weken vóór de datum waarop de test zal plaatsvinden,
wordt geannuleerd, wordt niets terugbetaald

Vereiste documentatie voor de test en patiëntenpopulatie
•

•

Na inschrijving dienen een aantal functionaliteiten door de softwareproducent te worden
gedocumenteerd in een Word-/pdf-bestand en dienen een aantal modeldocumenten te
worden ingediend
o deze documentatie dient uiterlijk twee weken voor de eigenlijke testdatum via mail
te worden ingediend. Laattijdige indiening betekent dat de test wordt uitgesteld naar
een latere (beschikbare) testdatum
De patiëntendatabase die zal worden gebruikt tijdens de test dient aan bepaalde
voorwaarden te voldoen. Zo zullen o.a. een aantal gebruikers en fictieve patiënten moeten
worden ingevoerd

Praktische aspecten en afspraken
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

De tests gaan door in de lokalen van RAMIT vzw (p/a UZ Gent – Corneel Heymanslaan 10 –
9000 Gent)
Start om 10u, lokalen open vanaf 9u voor installatie
Testsessie kan max. 4 uren duren
Lunch wordt voorzien
Een testteam van max. 3 personen is toegelaten. Deze personen dienen te behoren tot de
organisatie van de softwareproducent en hun namen en functies dienen, samen met de
vereiste documentatie (zie hierboven), op voorhand te worden doorgegeven
De computer/laptop van de producent dient te zijn uitgerust met de nodige software om
screenshots te kunnen nemen, evenals met pdf-printersoftware (een printer dient dus niet te
worden meegebracht)
Gelieve een eID-kaartlezer te willen meebrengen
Het aanbrengen van veranderingen in de software is niet toegelaten tijdens de test.
Debugging wordt eveneens niet toegestaan. De software dient te worden aangeboden zoals
het in een productie-omgeving (zal) (wordt) (worden) gebruikt
Een test kan pas doorgaan indien de softwareproducent tijdig de nodige documentatie heeft
opgeleverd én wanneer de patiëntendatabase aan de nodige vereisten voldoet
Tijdens de test wordt een scenario gevolgd. De softwareproducent zal door de testers
gevraagd worden om een aantal acties uit te voeren. Deze acties en eventuele vaststellingen
worden vervolgens gedocumenteerd door RAMIT. Op basis van deze vaststellingen en na de
analyses van eventuele bestanden wordt er een evaluatie per getest criterium opgemaakt
(zie onderaan)

Evaluatie
•

•
•
•

De lijst met de te evalueren criteria is beschikbaar op de website van het eHealth-platform.
Alle criteria voor 2019 van dit bestand kunnen het voorwerp uitmaken van de test evenals de
criteria uit 2013 die van toepassing zijn
Pass/fail per getest criterium
Het rapport wordt uiterlijk één maand na de (her)test overgemaakt aan het eHealth-platform
Het eHealth-platform neemt de beslissing over het al dan niet slagen voor de test

