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Dendermonde, 1 maart 2016
PACSonWEB dienst Medische Beeldvorming

Geachte collega,
De dienst Medische beeldvorming van het az Sint-Blasius Dendermonde-Zele biedt vanaf
heden de online toepassing PACSonWEB aan om beelden en verslagen van onderzoeken
ter beschikking te stellen voor artsen. Ook de patiënt kan via deze weg de
onderzoeksbeelden bekijken.
PACSonWEB is snel, altijd toegankelijk, en veilig. Op korte termijn zal het de distributie van
beelden via WebRad (J4CareViewer) vervangen.
Het gebruik is zeer eenvoudig en gratis. U logt in via http://rx.azsintblasius.be om de
aangevraagde onderzoeken te bekijken. Er hoeft niets geïnstalleerd te worden op uw pc.
De handleiding voor PACSonWEB vindt u op het startscherm van http://rx.azsintblasius.be.
Er zijn twee manieren om in te loggen:
-

via gebruikersnaam en paswoord of e-ID,

-

via het referentienummer van het onderzoek op het verslag in combinatie met de
geboortedatum van de patiënt. De patiënt krijgt papieren verslag meer mee, wel een
document met het webadres en het referentienummer van het onderzoek. De patiënt
heeft enkel toegang tot de beelden, niet tot de verslagen.

Via uw gebruikersnaam hebt u een overzicht van uw aangevraagde onderzoeken en
beschikt u ook over meer functies.
Indien u nog geen account hebt, wordt u binnenkort opgebeld door de firma Dobco Medical
Systems, die instaat voor de implementatie en onderhoud van PACSonWEB. U kunt ook zelf
een account aanvragen door een mail te sturen naar support@dobcomed.com met uw
naam, RIZIV-nummer en e-mailadres. Indien mogelijk, graag de gegevens van alle artsen te
vermelden, in het geval van groepspraktijken. De e-mailgegevens worden niet aan derden
doorgegeven (ook niet aan ons ziekenhuis zelf) of voor andere doeleinden gebruikt.
Met vragen over of bij problemen met PACSonWEB kunt u contact opnemen met Dobco
Medical Systems op het nummer 03 780 17 40 of via e-mail naar support@dobcomed.com.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met de invoering van PACSonWEB onze dienstverlening voor
u verder optimaliseren.
Collegiale groeten
Het radiologisch team
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