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Radiologie: niet meer wachten op verslag of beelden
Patiënten van RZ Heilig Hart Tienen en hun huisartsen kunnen
beelden van een radiologisch onderzoek voortaan op internet
bekijken. Op 1 juli ging de dienst Radiologie als een van de

eerste ziekenhuisdiensten in de regio van start met het online
systeem PACSonWEB. Patiënten hoeven na het onderzoek niet
meer te wachten op de beelden of het verslag voor hun huisarts.

Radiologie in de wolken

PACSonWEB slaat de beelden en de verslagen van radiologische
onderzoeken op in the cloud en is een snel, veilig en eenvoudig
systeem om ze via het web te raadplegen. Patiënten krijgen bij hun
inschrijving op de dienst Radiologie een kaartje met het
referentienummer van hun onderzoek. Met dat unieke nummer en hun
geboortedatum kunnen zij op de website http://rx.rztienen.be inloggen
en de beelden bekijken. De patiënt hoeft na zijn onderzoek niet meer
te wachten op de beelden en verslagen. Hij kan ook andere artsen
dan de oorspronkelijke aanvrager toegang geven. De beelden en
verslagen kunnen eveneens gedownload worden door andere
ziekenhuizen, bv. bij een dringende transfer.

Dr. Bart Boomgaert, diensthoofd Radiologie: “Het systeem is in de
eerste plaats bedoeld voor de huisartsen en andere externe verwijzers
die niet aangesloten zijn op het extranet van ons ziekenhuis. Zij
moeten zich eenmalig registreren op onze radiologiesite en hebben
vanaf dan online toegang tot beelden en verslagen van hun patiënten.
We hebben alle verwijzers hierover in de voorbije weken
geïnformeerd. De respons is zeer positief. Zodra de radioloog zijn
verslag heeft gemaakt, is het immers beschikbaar voor de
aanvragende arts.”
Behalve veel sneller is het ook een milieuvriendelijkere oplossing: er

moeten geen cd-roms meer gebrand worden en in speciale
enveloppes gestoken. Voor MRI- en CT-onderzoeken werden die tot
dusver per post opgestuurd naar de aanvragende arts, ook een
tijdrovende en dure aangelegenheid. De secretariaatsmedewerkers
van de dienst Radiologie krijgen zo meer tijd om patiënten te
informeren en te begeleiden.

De specialisten van RZ Heilig Hart Tienen zelf ontvangen
radiologische beelden en verslagen al langer digitaal via ons intern
PACS-systeem, dat de informatie oplaadt in het elektronisch medisch
dossier van de patiënt. Huisartsen die aangesloten zijn op ons
extranet, hebben ook op deze wijze toegang tot beelden en verslagen.
Deze systemen blijven operationeel.
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