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

Mevrouw, Meneer, Dokter,
Naar aanleiding van onze omzendbriefbrief van 11 december 2009 (ref. DM/H1N1/n.82-09)
en met het oog op de gewoonlijke winterpiek van ademhalingsbesmettingen, verzoeken wij U zich
vanaf heden vertrouwd te maken met de toepassing ‘Centrale Dispatching bedbezetting’ teneinde
operationeel te kunnen zijn vanaf de inwerkingtreding. Concreet vragen wij U om de applicatie uit
te proberen op 21 en 22 januari, dit in afwachting van de algemene activering van het systeem
waarover u binnenkort zal worden geïnformeerd.
Ter herinnering, dankzij deze applicatie zal elk ziekenhuis hun aantal beschikbare bedden
op intensieve zorgen, op intensieve pediatrische zorgen, op pediatrie, op neonatologie, het aantal
globale beschikbare bedden, alsook het aantal beschikbare beademingstoestellen en ECMOapparaten (Extracorporeal Membrane Oxygenation) kunnen melden, en uiteraard ook op elk
moment hun gegevens kunnen consulteren alsook deze van andere ziekenhuizen. Op deze manier
kan elk ziekenhuis weten naar welk ander ziekenhuis de patiënt kan worden doorverzonden in
geval van overbelasting.
Dit registratiesysteem, uiterst eenvoudig en met een minimale werklast, is geïnspireerd op
de reeds bestaande provinciale systemen en heeft het voordeel om het geheel van het territorium
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te dekken.
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 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.
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 altijd per post verwittigd worden.
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De bestaande provinciale systemen blijven van toepassing voor andere functionaliteiten. De verzamelde gegevens voor
de applicatie ‘Centrale Dispatching Bedbezetting’ zullen ter beschikking gesteld worden van de bevoegde instanties.
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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.
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
Wij danken U alvast hartelijk voor uw bereidwillige medewerking,
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