STOPZETTING PAPIEREN VERSLAGGEVING VANAF 1 OKTOBER 2018
De laatste jaren zijn de mogelijkheden met betrekking tot elektronische uitwisseling van medische
gegevens tussen zorgverleners en -instellingen met rasse schreden vooruitgegaan. De minister van
Volksgezondheid De Block en haar administratie hebben hierop zwaar ingezet. Tegelijkertijd zijn de
mogelijkheden en ook de normering tot bescherming van deze gegevens sterk toegenomen.
Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) te Aalst, Wetteren en Geraardsbergen startte dit jaar met
de introductie van een volledig elektronisch patiëntendossier (KWS) en zal dit het komende jaar
verder uitrollen.
Wij hebben tot nog toe in de communicatie met de huisartsen steeds twee kanalen gebruikt:
enerzijds kreeg u de mogelijkheid om de papieren versie van consultatie-, opnameverslagen en
protocols te ontvangen, anderzijds kon u ook via de elektronische kanalen de nodige gegevens
ontvangen.
Meer en meer huisartsen gaven de afgelopen jaren aan dat de papieren versie overbodig is
geworden. Tijdens het structureel overleg met de huisartsenkringen werd zelfs aangegeven dat het
ontvangen van papieren verslagen als hinderlijk wordt ervaren.
Heel wat ziekenhuizen zijn inmiddels afgestapt van het verzenden van papieren verslagen aan de
huisartsen.
Vandaar dat het ASZ heeft beslist om ook deze stap te zetten: vanaf 1 oktober 2018 zullen
consulatie- , opnameverslagen en protocols met betrekking tot uw patiënten enkel via
elektronische weg ter beschikking worden gesteld (via het E-Healtplatform of Cozo). Een tijdelijke
uitzondering hierop zijn de verslagen van het klinisch labo en het labo anatomopathologie. Deze
worden ook nog in een papieren versie bezorgd.
Praktisch
De meeste huisartsen ontvangen reeds onze verslaggeving via elektronische weg en hebben
doorgegeven welk formaat hun pakket ondersteunt. Deze huisartsen hoeven niets te doen.
De huisartsen die vandaag nog geen elektronische verslaggeving van het ASZ krijgen, zullen vanaf 1
oktober 2018 automatisch op het “Medidoc-formaat” worden gezet. Dit is het meest voorkomende
formaat dat door de huisartsen wordt gebruikt voor het ontvangen van medische verslaggeving.
Mocht het elektronisch pakket waarmee u werkt dit formaat niet ondersteunen, gelieve ons dan zo
snel mogelijk het juiste formaat door te geven op het volgende e-mailadres: huisarts@asz.be .

Nog vragen?
Heeft u over het stopzetten van de papieren verzendingen nog andere vragen, dan kan u zich
wenden tot Katrien Vangeyte, katrien.vangeyte@asz.be (tel: 053/76.68.97)
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