UPPAD: een blik op uw administratieve gegevens
Handleiding
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1. Wat is UPPAD?
De applicatie UPPAD (Unique Portal for Professionals for Administrative Data) is een uniek
portaal dat zorgverleners een centrale toegang biedt tot hun administratieve gegevens1 die
bijgehouden worden door de verschillende overheidsinstanties (FOD Volksgezondheid, RIZIV,
gemeenschappen). UPPAD is een venster op de administratieve gegevens die de verschillende
overheden bundelen in één gemeenschappelijke gegevensbank.
Met UPPAD willen we de informatie-uitwisseling tussen zorgverlener en overheden
vereenvoudigen en eveneens de kwaliteit van de gegevensbanken van de overheden bevoegd
voor gezondheidszorg verbeteren.
U kunt in UPPAD uw persoonlijke en professionele administratieve gegevens raadplegen.
Bepaalde gegevens zal u daarenboven zelf kunnen aanpassen via een link naar een onderliggende
applicatie. Dankzij een systeem van single sign on zal u zich in principe niet opnieuw moeten
aanmelden. Tot slot verzamelt UPPAD ook een heel aantal links naar applicaties die de
mogelijkheid bieden om bepaalde administratieve processen elektronisch op te starten of om
bepaalde administratieve gegevens zelf te beheren, zoals uw werkadressen of financiële
gegevens.
Deze applicatie is bedoeld voor de types zorgverleners vermeld in de gecoördineerde wet
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015.

2. Aanmelden
U kunt UPPAD raadplegen door te surfen naar de website www.uppad.be of via het
eGezondheidsportaal (kies voor ‘Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg’ en ga naar UPPAD
bij de online diensten).
U kunt zich aanmelden met de elektronische identiteitskaart en pincode, een gebruikersnaam en
wachtwoord, een token of Itsme.
Meer informatie vindt u op: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/loginhelp

3. UPPAD stap voor stap
De informatie in UPPAD is onderverdeeld in drie blokken:
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UPPAD toont enkel administratieve gegevens, medische of patiëntengegevens kunnen hierin niet geraadpleegd
worden.
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Persoonlijke gegevens
Professionele gegevens
Nuttige informatie en applicaties

UPPAD is beschikbaar in het Nederlands en Frans, u kunt op elk moment uw taalkeuze aanpassen.

In wat volgt gaan we dieper in op elk van de blokken.

3.1 Persoonlijke gegevens
Het eerste blok bevat uw persoonlijke gegevens, die kunt u niet wijzigen. Merkt u dat deze
gegevens onvolledig of foutief zijn? Keer dan terug naar de startpagina en vul het online
vragenformulier in. Meer informatie over het vragenformulier vindt u onder punt 4. Vragen.

3.2 Professionele gegevens
Uw professionele gegevens zijn een weergave van uw administratieve gegevens die de bevoegde
overheidsinstanties in hun gegevensbanken bijhouden. Deze gegevens zijn ingedeeld in
verschillende thema’s.
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U kunt deze gegevens raadplegen door op één van de tegels te klikken, de tegel ‘Visa’ toont
bijvoorbeeld de status, start- en einddatum van uw visum:

Bepaalde gegevens zal u zelf kunnen wijzigen. Het icoontje
geeft aan dat er een link is
toegevoegd naar een onderliggende website of applicatie via dewelke u aanpassingen kunt
doorvoeren.
Dat is bijvoorbeeld het geval voor de tegel ‘Conventionering’, naast uw administratieve gegevens
ziet u hier ook een aantal links verschijnen:
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Meer informatie over deze links kunt u raadplegen door met de cursor over het icoontje
zweven.

te

De informatieve links brengen u naar een webpagina met bijkomende informatie over de
conventionering (RIZIV):
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Bent u arts of tandarts, dan kunt u via de link ‘Online beheer van uw conventiestatus’ uw
dossier beheren:

Let op, indien u wijzigingen aanbrengt aan uw gegevens, zullen deze niet onmiddellijk zichtbaar
zijn in UPPAD. U kunt een geactualiseerde versie van uw gegevens raadplegen binnen de 24 uur
na de wijzigingen.

3.3 Nuttige informatie en applicaties
Tot slot bundelt het derde blok ‘Nuttige informatie en applicaties’ links naar informatieve
websites over bijvoorbeeld de visumaanvraag of de erkenning, en links naar applicaties die u
toelaten om administratieve aanvragen elektronisch in te dienen of bepaalde gegevens online te
beheren zoals uw betalingen.
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Ook in dit blok is de informatie gebundeld per thema en kunt u het overzicht van de links
raadplegen door op een tegel te klikken. Elk van deze links verwijst u door naar een informatieve
website of een webapplicatie.
De links onder de tegel ‘Informatie’ brengen u rechtstreeks naar een webpagina waar u meer
informatie kunt raadplegen:

22/11/2018

Pagina 7 van 11

De links onder ‘Betalingen’ verwijzen dan weer naar webapplicaties waar u uw gegevens kunt
beheren.
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4. Vragen
Met UPPAD willen de overheden u de mogelijkheid bieden om op een eenvoudige manier
informatie terug te vinden en bepaalde administratieve gegevens zelf te actualiseren. Indien u
op uw profiel een probleem vaststelt dat u toch niet zelf kunt corrigeren keer dan terug naar de
startpagina, klik op ‘Informatieaanvraag’ en vul het online formulier in. Wij zorgen dan voor de
aanpassing van uw gegevens en zullen indien nodig contact met u opnemen.
Andere vragen over UPPAD kunt u eveneens via deze weg stellen.
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UPPAD is een initiatief van:
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