
In de tabel hieronder zijn de data van de volgende geplande MR's (Major Releases) en de
begindata van de tests in acceptatie opgenomen.

Nom
Release

Genre de
release

Content
freeze

Code
freeze

Début tests
ACC

Release

R2022.2.2 Minor 24/11/2022 05/01/2023 23/01/2023 21/02/2023

R2023.1 Major 24/11/2022 06/02/2023 20/03/2023 14/05/2023

R2023.1.1 Minor 06/04/2023 11/05/2023 30/05/2023 20/06/2023

R2023.1.2 Minor 04/05/2023 08/06/2023 03/07/2023 25/07/2023

R2023.2 Major 25/05/2023 10/07/2023 21/08/2023 15/10/2023

R2023.2.1 Minor 07/09/2023 12/10/2023 30/10/2023 05/12/2023

R2023.2.2 Minor 24/11/2023 04/01/2024 24/01/2024 20/02/2024

R2024.1 Major 16/11/2023 05/02/2024 19/03/2024 12/05/2024

R2024.1.1 Minor 04/04/2024 09/05/2024 29/05/2024 18/06/2024

R2024.1.2 Minor 02/05/2024 06/06/2024 02/07/2024 23/07/2024

R2024.2 Major 23/05/2024 08/07/2024 20/08/2024 13/10/2024

R2024.2.1 Minor 05/09/2024 10/10/2024 29/10/2024 03/12/2024

Elke release-aanduiding volgt de volgende logica: R.2021.x.y, waarbij x de Major Release
(MR) aanduidt en y de minor Release (mR). Bijvoorbeeld, R.2021.1.2 is de 2de minor
Release volgend op de eerste Major Release van het jaar 2021.
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Een MR wordt ingepland één jaar voor de inproductiestelling ervan. Hieronder vindt u de
belangrijke stappen van het proces, waarbij X de datum van de major release is.

X - 1 jaar:
één jaar vóór de release wordt er beslist over de inhoud van de wijzigingen
in de nieuwe release ten opzichte van de vorige;

X - 6
maanden:

« content freeze » : er wordt niets meer veranderd aan de wijzigingen ten
opzichte van de vorige major release;

X - 3
maanden:

« code freeze »: er wordt geen enkele wijziging meer aangebracht aan de
code van de major release en de cookbooks worden gepubliceerd;

X - 5 weken: start van de testen van de major release in de acceptatie-omgeving;

X - 2 weken: “acceptation freeze”;

X - 1 week: evaluatie van de nieuwe versie, m.a.w. Go/noGo;

X inproductiestelling.

De acceptatie-omgeving laat toe de nodige testen uit te voeren alvorens de release
geïmplementeerd wordt in de productie-omgeving.

Het weze opgemerkt dat er fictieve (persoons)gegevens dienen te worden gebruikt bij de
testen, het gebruik van reële gegevens is immers strikt verboden.

Er wordt aanbevolen om testen uit te voeren bij elke major release of bij elke integratie van
een nieuwe component om na te gaan of uw componenten compatibel zijn met de (nieuwe)
versies van onze diensten. Het is voorts mogelijk om een demonstratie van onze diensten in
de acceptatie-omgeving aan te vragen. In beide gevallen volstaat het om het ad hoc
formulier in te vullen en het ons twee weken op voorhand mee te delen via mail aan
ehealth_service_management@ehealth.fgov.be.

De eHealth Release Notes zijn documenten waarin de belangrijke, nieuwe ontwikkelingen
staan, alsook de aanpassingen aan de basisdiensten van het eHealth-platform, de
buitengebruikstelling van diensten en de eventuele gekende problemen.

De Release Notes verwijzen steeds naar een eHealth Major Release en worden
gepubliceerd op het portaal van het eHealth-platform 3 maanden vóór de Major Release.
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https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWLd9E04nF_Mkwg-mK93?filename=Template Request for Test or Demo eHealth Acc v2.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWLd9E04nF_Mkwg-mK93?filename=Template Request for Test or Demo eHealth Acc v2.pdf
mailto:ehealth_service_management@ehealth.fgov.be

