
 
From: Depuijdt Eveline  
Sent: Friday, January 28, 2011 10:42 
Subject: FW: Centrale Dispatching Bedbezetting ACTIVERING - Dispatching central occupation des lits 
ACTIVATION 
Importance: High 

Beste, 

Ik verwijs graag naar onderstaande mail ivm de centrale dispatching bedbezetting die wij afgelopen 
weken aan U bezorgden.  

Het spreekt voor zich dat de globale doeltreffendheid van dit systeem zal afhangen van de actieve 
deelname van alle instellingen, alsook van de frequentie van actualisering van de gegevens (minimum 
één keer per dag) door de ziekenhuizen. We wijzen U aldus vriendelijk op het belang van uw deelname 
aan dit systeem, en dit niet alleen voor uzelf maar ook voor het geheel van alle ziekenhuizen en uiteraard 
ook voor Uw patiënten. Aldus vragen wij U alsnog uw gegevens te registeren in de applicatie ‘centrale 
dispatching bedbezetting’. 

Instellingen die hun gegevens momenteel reeds registreren in deze applicatie moeten uiteraard geen 
verder gevolg geven aan deze communicatie. 
 
Op volgend adres kunt u de gebruikershandleiding van de toepassing vinden alsook hoe u deze kan 
bereiken: www.health.fgov.be  Gezondheidszorg  Zorginstellingen  Registratiesystemen  
Centrale dispatching bedbezetting. 
 
Voor verder informatie verzoeken wij U vriendelijk contact op te nemen met onze helpdesk: 025248660 
(F) of 025248662 (N) of info.cdc@health.fgov.be 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Eveline Depuijdt 

 
From: Depuijdt Eveline  
Sent: Thursday, January 20, 2011 17:05 
Subject: Centrale Dispatching Bedbezetting ACTIVERING - Dispatching central occupation des lits 
ACTIVATION 
 
Beste Mevrouw, Mijnheer, Dokter, 
 
 
BETREFT: Registratie van de beschikbaarheid van de bedden in de ziekenhuizen – “Centrale 
Dispatching bedbezetting” - Activering 
 
Bij deze bezorgen wij U een kopie van de rondzendbrief die wij hebben verzonden aan Uw diensten. 
 
Meer info nodig ? www.health.fgov.be  Gezondheidszorg  Zorginstellingen  Registratiesystemen  
Centrale Dispatching Bedbezetting. 
 
Voor vragen of bijkomende informatie kunt U zich richten tot het contactcenter via een email naar 
info.cdc@health.fgov.be 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Eveline Depuijdt 
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