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registratie van de beschikbaarheid van de bedden in de ziekenhuizen – “Centrale Dispatching bedbezetting”

Mevrouw, Meneer, Dokter,

In het kader van een pandemie (bv. griep H1N1) of in vergelijkbare situaties (Bv. piek
winterse luchtwegeninfecties, hittegolf, …) is het risico van overbelasting van de ziekenhuizen
reëel. Het is aldus belangrijk voor een ziekenhuis om zo snel mogelijk te weten naar welk ander
ziekenhuis u een patiënt kunt doorsturen om adequate zorgen te kunnen aanbieden.
Daartoe wil de FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen de mogelijkheid bieden om
dagelijks de beschikbaarheid van de bedden en van verschillende apparaten van andere
ziekenhuizen te kunnen raadplegen.
Hiertoe zal een eenvoudige informaticatoepassing worden aangeboden die toelaat dat alle
ziekenhuizen hun aantal beschikbare bedden op intensieve zorgen, op intensieve pediatrische
zorgen, op neonatologie, het aantal globale beschikbare beden, het aantal beschikbare
beademingstoestellen en ECMO-apparaten (Extracorporeal Membrane Oxygenation) kunnen
melden, en uiteraard ook op elk moment hun gegevens kunnen consulteren alsook deze van
andere ziekenhuizen.
De toegang tot deze toepassing wordt beheerd door de lokale beheerder van Portahealth
van Uw instelling. U dient hem te contacteren om mede te delen wie toegang dient te hebben tot
deze toepassing. Hij heeft deze omzendbrief via email gekregen om hem te informeren van het
bestaan van deze toepassing en zijn rol hierbij.
Het gebruik van deze informaticatoepassing zal op vrijwillige basis gebeuren, maar het
spreekt voor zich dat de 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 de patiënten die u zult behandelen.
Wij zullen U enkel vragen dit registratiesysteem te gebruiken indien de behoefte zich
opdringt en dit enkel voor de duur die voor de betrokken situatie vereist is. In voorkomend
geval zult U hierover per post verwittigd worden.

Victor Hortaplein 40, bus 10 ● 1060 Brussel ● www.health.fgov.be

Op volgend adres kunt u de gebruikershandleiding van de toepassing vinden alsook hoe u
deze kan bereiken: www.health.fgov.be Æ Gezondheidszorg Æ Zorginstellingen Æ
Registratiesystemen Æ Centrale dispatching bedbezetting.
Wij danken U alvast hartelijk voor uw bereidwillige medewerking,

Decoster C.
Directeur Generaal
Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen
FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
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