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1 Context van dit document 

Dit document heeft als doel om: 

 De inhoud van de tussentijdse release te beschrijven 

 Gekende tekortkomingen op te lijsten 

 Het gebruik van de web toepassing te verduidelijken. 
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2 Inhoud release PRM19.09 

2.1 Gegevensstromen 

Onderstaande gegevensstromen zijn opgenomen in de release (volledig of gedeeltelijk). We 
maken hierbij een onderscheid tussen de gegevensstromen die als primaire doelstellingen 
het gebruik door de webtoepassing hebben en deze die ook interessant zijn voor gebruik 
door de zorgkassen. 

 

Toelichting versie XML-schemas (XSD’s): 

De xsd’s die gebruikt worden in een release zijn steeds terug te vinden op de 
documentatiesite https://www.mercurius.vlaanderen.be/doc/ledenbeheer/overzicht.html 

 

2.1.1 XSD-aanpassingen sinds vorige tussentijdse release 

In deze sectie staan de xsd-aanpassingen van de huidige tussentijdse release tov. de vorige 
(tussentijdse) release beschreven. 

Aanpassingen relevant voor de ZK: geen 

Aanpassingen minder relevant voor de ZK: geen 

2.1.2 Historiek XSD-aanpassingen vorige releases (vanaf PR19.06.04) 

De aanpassingen zijn steeds ten opzichte van voorgaande tussentijdse release. Als je al deze 
wijzigingen samenneemt heb je het totaal van wijzigingen ten opzichte van de vorige major 
release. Als een versie ontbreekt betekent dit dat er geen xsd-wijzigingen waren in die versie 
of dat deze versie nooit vrijgegeven is (de wijzigingen zijn dan opgelijst in de vrijgegeven 
versie die daar op volgt). 

2.1.2.1 PR19.09.02 

Aanpassingen relevant voor de ZK: geen 

Aanpassingen minder relevant voor de ZK: geen 

2.1.2.2 PR19.09.01 

Aanpassingen relevant voor de ZK:  

 eTHAB_ CommonApplicationNotValidated.xsd                                                                                              
o THAB-3438: Nieuwe enumaration 'InstitutionType' (van het type 

InstitutionTypeType) in InstitutionNotValidatedType 

 eTHAB_CommonApplication.xsd                                                                                             
Doel: Application/Assessment/Admission/Institution/Type in 
eTHAB_DF005_ConsultApplication.xsd,                                                                       

https://www.mercurius.vlaanderen.be/doc/ledenbeheer/overzicht.html
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Getroffen: eTHAB_DF001_InitiateApplication.xsd, 
eTHAB_DF002_StartAssessmentForApplication.xsd, 
eTHAB_DF003_RegisterApplication.xsd, eTHAB_DF006_RestoreApplication.xsd, 
eTHAB_DF007_SimulateApplication.xsd, eTHAB_DF011_CorrectApplication.xsd, 
eTHAB_DF032_CorrectApplicationSystemData.xsd, eTHAB_DF033_RevertDecision.xsd 

o THAB-3438: Nieuwe enumaration 'InstitutionType' (van het type 
InstitutionTypeType) in InstitutionType 

 eTHAB_CommonApplication.xsd                                                                                             
Doel: Application/SystemData in eTHAB_DF005_ConsultApplication.xsd,                                       
Getroffen: eTHAB_CommonApplicationNotValidated.xsd, 
eTHAB_DF001_InitiateApplication.xsd, 
eTHAB_DF002_StartAssessmentForApplication.xsd, 
eTHAB_DF003_RegisterApplication.xsd, eTHAB_DF006_RestoreApplication.xsd, 
eTHAB_DF007_SimulateApplication.xsd, eTHAB_DF011_CorrectApplication.xsd, 
eTHAB_DF032_CorrectApplicationSystemData.xsd, eTHAB_DF033_RevertDecision.xsd 

o THAB-3438: Nieuw veld MedicalAssessmentViaDMW in Application/SystemData 

 eTHAB_DF101_PushNotification.xsd                                                                                                                    
o APPLICATION_MEDICAL_ASSESSMENT_VIA_DMW toegevoegd aan enum 

EventCodeType 

 eTHAB_CommonBasicRight.xsd: 
o THAB-3423: MedicalAssessmentDMWType, MotivationRetroactivityType, 

DMWType 

 

Aanpassingen minder relevant voor de ZK: 

 eTHAB_DF037_ConsultMedicalAssessmentDMW.xsd en 
eTHAB_DF038_ManageMedicalAssessmentDMW.xsd: 

o THAB-3423, THAB-3436: Nieuwe gegevensstromen/xsd 

 

2.1.3 Aandachtspunten bij gegevensstromen gebruikt door de zorgkassen 

 GS101 Push notificatie 

o Zie paragraaf 3 voor de details 

 GS102 Push beslissing met berekend basisrecht 

o Deze push zal uitgestuurd worden na een positieve beslissing of als een 
eerdere positieve beslissing een einddatum krijgt. 

 GS104 Push persoonlijke gegevens 

o Na ingave van deel II van een eerste aanvraag bevat deze push enkel een 
Current blok met de (opgegeven) persoonlijke gegevens. 
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o De push wordt ook uitgestuurd na ingave van deel II van een medische 
herziening ongeacht of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de persoonlijke 
gegevens. 

o Na wijziging van de persoonlijke gegevens zal deze push een Previous (de 
vorige opgeslagen waarden) en een Current blok (de nieuwe opgeslagen 
waarden) bevatten voor de persoonlijke gegevens. We voorzien geen 
versionering van de persoonlijke gegevens. Indien er geen verschil is tussen 
de Previous en de Current blok zal er geen push aangemaakt worden. 

 GS105 Push beslissing zonder berekend basisrecht  

o Deze push zal uitgestuurd worden na een negatieve beslissing (zonder 
berekend basisrecht) van een eerste aanvraag of na een negatieve beslissing 
over een herziening. 

2.1.4 Aandachtspunten bij gegevensstromen hoofdzakelijk gebruikt door webtoepassing 

 GS001 Initieer THAB-aanvraag 

 GS002 Vraag inschaling THAB-aanvraag 

 GS003 Registreer THAB-aanvraag 

 GS004 Sla THAB-aanvraag op 

 GS005 Consulteer THAB-aanvraag 

 GS006 Laad THAB-aanvraag  

 GS008 Zoek THAB-aanvragen 

o Een subset van de voorgedefinieerde zoekopdrachten zijn actueel 
geïmplementeerd.  

 GS009 Consulteer Basisrecht 

o De gunstige berekening indien de zorgbehoevende en de partner beiden een 
medische inschaling groter dan 6 punten hebben, is voorzien. 

 GS010 Beslis THAB-aanvraag 

o In deze versie kan men positief beslissen.  

Positief beslissen is pas mogelijk als het basisrecht berekend is en nadat via 
correctie werd aangevinkt dat de PDF voor de verkopen en schenkingen werd 
gecontroleerd.  

Het basisrecht wordt pas berekend als er een medische inschaling gekoppeld 
is aan de aanvraag/herziening. Voor aanvragen en medische herzieningen 
gebeurt dit bij ontvangst van het resultaat van de medische inschaling. Voor 
administratieve herziening gebeurt dit in principe op het moment dat de 
administratieve herziening werd aangemaakt. Is er geen medische inschaling 
voorhanden op het moment dat de administratieve herziening wordt 
aangemaakt, dan zal de koppeling gebeuren bij ontvangst van de medische 
inschaling voor een andere aanvraag/herziening. 
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o In deze versie kan men negatief beslissen over een 1e aanvraag en over een 
herziening. Men kan nog geen negatieve beslissing van een herziening 
omwille van ‘Medische score te laag’ (zie THAB-1457 voor planning). 

 

 GS011 Corrigeer THAB-aanvraag 

o In deze versie kan men de partner corrigeren. Na correctie van de partner 
blijft het eventuele knipperlicht “Partner onzeker” nog aanwezig. 

o In deze versie kan men de patrimonium-pdf voor verkopen en schenkingen 
opvragen bij FOD FIN. Als er geen onzekerheid is over de partner bij 
registratie van de aanvraag (en er werd geen commentaar bij de 
gezinssamenstelling opgegeven), dan wordt deze pdf automatisch 
opgevraagd. 

o In deze versie kan men bezittingen corrigeren. 

o In deze versie kan men verkopen en schenkingen corrigeren. 

o In deze versie kan men aangeven dat de patrimonium-pdf gecontroleerd en 
verwerkt werd. Zonder deze correctie kan er niet positief beslist worden. 

o  Buitenlands bezit wordt manueel opgegeven in deel III maar is vervolgens 
zichtbaar in de tabel van de bezittingen. Buitenlands bezit kan enkel via de 
tabel van de bezittingen gecorrigeerd worden.  

o Het corrigeren van de pensioen- en beroepsinkomsten zal later 
geïmplementeerd worden. 

 GS013 Beheer persoonlijke gegevens 

 GS014 Consulteer persoonlijke gegevens 

 GS017 Consulteer LB persoonsgegevens 

 GS018 Controleer THAB-precondities en bepaal huidig toegewezen zorgkas 

 GS019 Bewaar commentaar en datum voor knipperlichten 

 GS024 Zet aaneengesloten rechtsperiode stop 

 GS026 Vernieuw externe gegevens 

 GS026 Vernieuw externe gegevens 

 GS027 Consulteer parameter 

 GS030 Consulteer Beslissingen 

o Deze gegevensstroom wordt gebruikt om het scherm Overzicht beslissingen 
aan te vullen. Dit scherm geeft een overzicht van de besliste aanvragen voor 
een bepaalde zorgbehoevende, zijn officieel adres en eventueel zijn datum 
van overlijden 

 GS032 Corrigeer systeemdata THAB-aanvraag 
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o Deze stroom laat leden van de ZK/ZF toe via de webtoepassing de 
initiatiedatum van een eerste aanvraag of de initiatiedatum, datum feit, type 
aanvraag en/of datum melding aan zorgbehoevende van een herziening te 
corrigeren 

2.2 Web toepassing 

2.2.1 Inloggen 

De web toepassing is geïntegreerd met ACM/IDM van de Vlaamse Overheid en is 
beschikbaar via: 

https://wwwint.mercurius.vlaanderen.be/ethab/ (integratie-omgeving) 

https://wwwacc.mercurius.vlaanderen.be/ethab/ (acceptatie-omgeving) 

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab/ (productie-omgeving) 

Na gebruik van bovenstaande URL wordt de gebruiker automatisch doorgestuurd naar het 
inlogsysteem (o.a. bruikbaar via eID). 

 

https://wwwint.mercurius.vlaanderen.be/ethab/
https://wwwacc.mercurius.vlaanderen.be/ethab/
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab/
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2.2.2  Volgende processen kunnen geactiveerd worden in de toepassing: 

 Het verwerken van het resultaat medische inschaling (dagelijks) 

 Het indexeren van alle besliste aanvragen/herzieningen (manueel op te starten na 
bevestiging indexering) 

 Het verwerken van mutaties gezinssamenstelling (dagelijks) 

 Het opvragen van de patrimonium-pdf bij FOD FIN (elke dinsdag) 

 Het verdelen van de patrimonium-pdf naar de ZK’en (elke donderdag) 

 De attesten A003 en A041 worden maandelijks opgemaakt en doorgegeven aan KSZ 

 De attesten Social_Rights worden trimestrieel opgemaakt en doorgegeven aan  KSZ 

 Het creeren van automatische herzieningen op basis van het aflopen van een vorige 
medische inschaling 

2.2.3 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR19.09.03 tov. PR19.09.02 

Bugfixes: 

o Datum feit mag na initiatiedatum vallen bij 'Partner ook THAB' (THAB-3352) 

Bugfixes op nieuwe functionaliteit van PR19.09: 

o Klikken op link "Medische inschaling door DMW", komende van de 
bollenpagina, resulteert in een volledig lege pagina (THAB-3487) 

o Totale score en categorie niet ingevuld of verkeerd na tussentijds opslaan in 
"Medische inschaling door DMW" (THAB-3504) 

o Bij ieder opslaan of indienen van een 'medische inschaling door DMW' werd 
een nieuw record aangemaakt. (THAB-3508) 

 Technische kaartjes: 

o Aanpassing aan de wijziging van DF98 in LB (THAB-3457) 

2.2.4 Historiek functionaliteiten vorige releases 

2.2.4.1 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR19.09.02 tov. PR19.09.01 

 Bugfixes: 

o Het bleek niet mogelijk deel 2 in te dienen voor inschalingspad via DMW  (Bug 
gemeld in THAB-3438) 

o Indien geen vorige medische inschaling gebruikt wordt : toon de vraag om 
parkeerkaart. Indien een vorige medische inschaling gebruikt wordt : toon de 
verwijzing naar FOD-SZ om een parkeerkaart aan te vragen. (Bug gemeld in 
THAB-3438) 

o De keuze voor het type van instelling diende nog verplicht gesteld te worden 
in het geval er een instelling is aangegeven. (Bug gemeld in THAB-3438) 
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o Komende van de bollenpagina, klikken op link "Medische inschaling door 
DMW" resulteerde in een volledig lege pagina (THAB-3487) 

o De gegevens van de ZBO-aanvraag ontbraken (Aanvraag Id, Type herziening, 
Datum feit, Aanvraagdatum) (THAB-3503) 

2.2.4.2 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR19.09.01 tov. PR19.06.04 

 Nieuwe functionaliteit: 

o Nieuwe pagina “Overzicht van de voor de zorgbehoevende verstuurde 
Afgeleide rechten” (THAB-1592) 

o DMW-Inschalingspagina: dit is een nieuwe pagina die de DMW toelaat een 
medische inschaling in te voeren en te raadplegen. Andere gebruikers kunnen 
deze pagina enkel raadplegen (THAB-3423, THAB-3436) 

o Nieuw knipperlicht dat de ZK eraan herinnert de DMW de opdracht tot 
inschaling te geven (THAB-3456) 

o Deel 2 is aangepast om medische inschalingen via DMW toe te laten (THAB-
3438) 

 Technische kaartjes: 

o Geen 

 Bugfixes: 

o  Geen 

2.2.5 Overzicht eerstvolgende functionaliteiten van PR19.09 

 Nieuwe functionaliteit: 

o In deel 3, bij aanvinken van 'Ik bevestig...', verschijnt een popup: 'Wilt u de 
aanvraag nu indienen? JA NEE' (THAB-3408) 

o Het overzicht van de medische inschalingen in Bol 4 toont de herkomst van de 
inschaling: de DMW die de inschaling heeft ingevuld (of ‘FOD-SZ’). (THAB-
3455) 

o De nieuwe PDF “Overzicht aanvraag Deel 2” bevat de gegevens ten tijde van 
het indienen van Deel 2 (THAB-3478) 

o Bij het indienen van de medische inschaling door de DMW, krijgen de 
onbesliste administratieve herzieningen deze ook (THAB-3463) 

o Persoonlijke gegevens: hier zal geen  parkeerkaartaanvraag gestart kunnen 
worden als er geen ingevulde vragenlijst (zelfredzaamheid), noch een DMW-
inschaling beschikbaar is voor het dossier (THAB-3470),  

o Het gebruik van de knop “Medische inschaling opnieuw aanvragen” (= bij 
FOD-SZ) wordt verhinderd bij inschalingspad via DMW (THAB-3475)  
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o Bij het beslissen van een aanvraag waarvan de inschaling via DMW is 
verlopen, worden de inschaling en de parkeerkaartaanvraag aan de FOD-SZ 
bezorgd via de nieuwe gegevensstromen GS037 en GS038 (THAB-3444)  

o Einddatum verminderde zelfredzaamheid wordt vermeld in pdf Berekening 
Basisrecht (THAB-3402)  

o Tekstuele aanpassingen ikv DMW-inschalingen (THAB-3477) 

o Bijkomende validaties op het nieuwe scherm 'Medische inschaling DMW' 
(THAB-3515) 

o De selectie meest geschikte inschaling (gebruikt in UC3_01, UC3_03, UC3_04, 
UC5_02, UC5_08, UC6_06) moet nog niet ingediende DMW-inschalingen 
uitsluiten (THAB-3472) 

 Bugfixes: 

o De waarschuwing "De medische inschaling werd nog niet ingediend door de 
DMW” verscheen nooit (THAB-3520) 

o De einddatum verdwijnt altijd bij indienen van de inschaling door de DMW 
(THAB-3512) 

o Bij de correctie in bol 5: bijkomende controle zodat de initiatiedatum en de 
datum feit van een eerste aanvraag niet in de toekomst mogen liggen (THAB-
3300) 
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Beperkingen van de versie 

De web toepassing is nog in ontwikkeling waardoor maar een deel van de functies aanwezig 
zijn en niet alles volledig afgewerkt is. Hieronder kan u een overzicht van de gekende 
beperkingen terugvinden. 

 Het basisrecht-scherm kan geconsulteerd worden als er nog geen basisrecht 
berekend werd. In dat geval verschijnt de knop “Positief beslissen” niet. De opbouw 
van het scherm moet nog verder verfijnd worden in dergelijke gevallen. 

 Correcties door de ZK/ZF van pensioen of beroepsinkomsten. 

 Dashboard 

 Verkoopwaarde of opbrengst van de afstand is niet voorhanden (via KSZ) bij 
verkopen of schenkingen. 

 Als je een herziening aanmaakt, worden de manueel ingevulde gegevens van de 
vorige aanvraag/herziening niet gekopieerd naar (deel 3 van) de herziening die je 
aanmaakt.  Zie er dus op toe dat in de herziening de manueel ingevulde gegevens in 
deel 3 van de vorige aanvraag/herziening die nog steeds actueel zijn, terug in deel 3 
van de herziening opgenomen worden. Deze gegevens worden wel al overgenomen 
voor de herzieningen die automatisch opgemaakt worden op basis van aflopen vorige 
medische inschaling 
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2.2.6 Aandachtspunten bij het gebruik door de zorgkas  

Wijzigingen doorvoeren in editeermodus (correcties) 

Je mag correcties doorvoeren in een dossier via editeermodus (potlood) maar je dient 
volgende werkwijze te hanteren: 

 Als je in een dossier een correctie doorvoert, dan moet je -op de pagina van de 
correctie- onderaan op ‘volgende’ klikken. Vervolgens mag je naar het einde van deel 
3 gaan. Daar moet je op de knop ‘corrigeer aanvraag’ klikken. Let erop dat je een 
bevestigingsboodschap “Correcties werden succesvol doorgegeven” krijgt. 

 Als je werkt in Internet Explorer en een bedrag wenst te corrigeren, gebruik dan niet 
het kruisje maar verwijder via de backspace toets het bedrag. Zoniet zal de correctie 
niet doorgevoerd worden. (THAB-1471) 

 Na het doorvoeren van correcties worden alle externe gegevens van het dossier 
vernieuwd. Na de vernieuwing wordt het basisrecht opnieuw berekend (enkel als ook 
de indicatiestelling er is). Let erop dat je de verversing van de gegevensstromen ook 
in de schermen ziet.  

 

Beslissen 

 Controleer bij iedere aanvraag of de persoon niet binnen de 3 maanden verhuisd is 
uit Brussel of Wallonië. Zo ja, kan de zorgkas nu nog (in de FOD SZ-applicatie) 
nakijken of persoon een THAB had in Brussel of Wallonië. Is dit zo, dan moet de 
zorgkas voor het beslissen de aanvraagdatum eerst wijzigen naar de datum van 
verhuis. Opmerking: sinds versie PR18.06.01 doet de ethab dit zelf (THAB-516) 

 

Varia: 

 Controleer bij elk dossier of de bezittingen van onroerende goederen kloppen aan de 
hand van het eerste blok in de PDF consult immo: 
- Soms wordt in ethab eenzelfde bezit onterecht tweemaal getoond en 

aangerekend, dan moet je 1 lijn schrappen. 
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2.3 Gekende bugs 

 

JIRA Samenvatting Priority Impact 

    

    

 

 

 


