
 

Met E-melda houden we je op de hoogte van het laatste Imeldanieuws en laten we weten wat

er op de agenda staat!

Jarenlang werd door vele huisartsen gebruik gemaakt van de toepassing Mona om rechtstreeks zicht te krijgen op een groot deel van het

medisch dossier van zijn/haar patiënten in ons ziekenhuis. Begin 2020 zijn we in ons ziekenhuis van start gegaan met de omschakeling

van het oude elektronisch patiëntendossier (C2M) naar een nieuw, nog meer geïntegreerd, medisch- en verpleegdossier (KWS).

Mona werd hierbij vervangen door de toepassing nexuzhealth.pro.

Deze omschakeling betekent een nieuwe stap in de richting van een integrale patiëntenzorg, waarin de patiënt zelf een steeds

actievere rol speelt. Mynexuzhealth betekent voor de patiënt een vlotte toegang tot zijn dossier en de mogelijkheid om, onder andere voor

bijna alle diensten in ons ziekenhuis, zelf online afspraken te maken.

We geven in deze E-melda graag meer toelichting bij nexuzhealth.pro (voor huisartsen) en mynexuzheath (voor patiënten).

 

Inzage in het medische dossier van je patiënten

Als professionele zorgverlener kan je beelden, laboresultaten en verslagen

van jouw patiënten bekijken via nexuzhealth.pro. Inzage in het

ziekenhuisdossier van jouw patiënten is kosteloos en toegankelijk.

Met nexuzhealth.pro kan je het medisch dossier van jouw patiënt

raadplegen, radiologische beelden en verslagen bekijken. Historische

verslagen kan je terugvinden onder “Externe bronnen”. De labo-resultaten

zijn daar eveneens ondergebracht. Ook de beelden van onze afdeling

Medische beeldvorming kan je raadplegen via mynexzhealth.pro door op het

menu-item "Radiologische beelden" te klikken.



Maken van online afspraken via

nexuzhealth.pro

Via de module “Maak afspraak” kan je op een gebruiksvriendelijke

wijze voor de meeste disciplines een afspraak in ons ziekenhuis

boeken. Je kiest het urgentietype en vervolgens wordt een

keuzemenu voorgesteld op basis van de reeds beschikbare

(deel)disciplines en/of artsen-specialisten. Tenslotte kies je in

samenspraak met de patiënt het vrije tijdslot dat het beste past.

Vanaf nu kunnen online afspraken gemaakt worden via

nexuzhealthpro voor volgende raadplegingen:

• Algemene en abdominale heelkunde

• Cardiologie • Kindercardiologie

• Dermatologie

• Endocrinologie

• Gastro-enterologie

• Gynaecologie

• Nefrologie

• Neurochirurgie

• Neurologie

• Neus- Keel- en Oorziekten

• Oftalmologie

• Orthopedie

• Kindergeneeskunde

• Plastische heelkunde

• Pneumologie

• Reumatologie

• Urologie

• Voetkliniek

Welke informatie kunnen patiënten

raadplegen via mynexuzhealth?

Via mynexuzhealth hebben patiënten online inzage in gevalideerde

eindverslagen van onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen,

ziekenhuisopnames, functiemetingen of laboresultaten.

Mynexuzhealth geeft de patiënt ook een overzicht van:

• Afspraken

• Berichten

• Documenten

• Beeldmateriaal

• Verslagen

• Facturen

Meer informatie over het raadplegen van het patiëntendossier door de

patiënt is te vinden op www.imelda.be/mijndossier

Als een patiënt hierover vragen heeft, kan je hem/haar naar deze

website doorverwijzen.

Online boeken van afspraken door patiënten

Patiënten kunnen vanaf nu snel en eenvoudig een afspraak maken via

mynexuzhealth. Dit kan via de website of via de mynexuzhealth-app op de

smartphone. Bij beiden is een identificatie nodig aan de hand van de e-ID,

itsme of een codekaart.

Meer informatie over de installatie en de mogelijkheden is te vinden op

www.imelda.be/mijndossier

http://www.imelda.be/mijndossier
http://www.imelda.be/mijndossier


Wil je onze nieuwsbrieven en uitnodigingen blijven ontvangen?

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese privacyregelgeving in werking om je persoonsgegevens beter te beschermen. De Algemene Verordening

Gegevensbescherming (of de GDPR) legt de regels vast die organisaties en overheden moeten volgen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

We gebruiken momenteel je contactgegevens om je regelmatig op de hoogte te brengen van wat er in ons ziekenhuis gebeurt. Dit onder andere aan de hand

van papieren en digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen voor symposia en kaartjes met de voorstelling van nieuwe stafleden. We namen je op in onze

contactlijst omdat je als huisarts verwijst naar en samenwerkt met ons ziekenhuis of arts bent in onze regio. We willen jou graag verder op de hoogte houden.

Jouw persoonsgegevens beheren en gebruiken we in alle veiligheid, ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Verkies je toch om geen nieuwsbrieven of

uitnodigingen meer te ontvangen, dan kan je je uitschrijven via: https://bit.ly/2IfteFm
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