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Intranet Orde van Geneesheren: 
www.ordomedic.be (Taal: “Nederlands” links onder)



Taal ; andere opties ; 

Inbox: aantal berichten bijhouden (totaal= max 100)



Verzonden items:
max. 100 berichten in totaal bijhouden; indien vol= 

geen berichten meer verkrijgen!



Bericht verzenden: keuze tussen

“Send to member(s)” of “Send to Contact List(s)”



Bericht verzenden: keuze: “Send to member(s)”
(max. 5 CC naar andere leden)



Bericht verzenden: 
kopie verzonden items en bijlage inlassen 
(bv medisch dossier,…): 10Mb maximum



Bericht verzenden: “Send to Contact List(s)”



Bericht verzenden “Send to Contact List(s)” :
hoe distributielijst (Contact List) aanmaken?



Bericht verzenden “Send to Contact List(s)” :
hoe distributielijst (Contact List) aanmaken:

naam van “groep” ontvangers invullen



Bericht verzenden “Send to Contact List(s)” :
hoe distributielijst (Contact List) aanmaken?

Maximaal 100 ontvangers per “List”



Bericht verzenden: 
idem werkwijze:

kopie verzonden items en bijlage inlassen 
(bv medisch dossier,…): 10Mb maximum



Bericht Ontvangen

• Bericht van intranet ontvangen -> via een 
email (je dagdagelijkse mailprogramma) 

• -> link in mail aanklikken • -> link in mail aanklikken 

• -> automatisch naar intranet

• -> gebruikersnaam -> wachtwoord

• -> bericht ontvangen, evtl. bijlages aan te 
klikken om te openen



Bericht van intranet ontvangen



Profiel aanpassen



Bericht verzenden: voordelenBericht verzenden: voordelen

• Veiligheid : intranet -> bericht , afzender, 
ontvanger (zekerheid want ingeschreven 
in de lijst, alle artsen in België)

• Wat? Medische gegevens, • Wat? Medische gegevens, 
dossiers,verzekeringskwesties …

• Contact Orde: Provinciaal en Nationaal-> 
zie volgende dia

• GRATIS ! (uw bijdrages leveren wat op!)



Aanvraag adviezen: P.R.



Andere Voordelen Website 
OrdeOrde

www.ordomedic.be



Andere voordelen Website Orde:
Adviezen: via bv. trefwoorden



Andere voordelen Website Orde:
Links



Inschrijven op het Intranet: hoe?

• Wat heb je nodig?:
– Een email adres (je krijgt aldaar een bericht 

met de melding van een binnengekomen mail 
via het intranet)

– Je ordenummer is je gebruikersnaam:         – Je ordenummer is je gebruikersnaam:         
x-xxxxx-xx-xxx (= 2de tem 6de cijfer van RIZIV-nummer): 

– Vraag toegang tot het Intranet via de N.R.:
• Ofwel via email: info@ordomedic.be
• Ofwel telefonisch: 02/743.04.00.
• Ofwel per fax: 02/735.35.63.



Inschrijven op het Intranet: hoe?

• Wat is de volgende 
procedure?:

• -> je krijgt via de N.R. een mail 
met je “activatiecode”met je “activatiecode”

• -> ga naar www.ordomedic.be
• -> “Aanmelden” (bovenaan 

rechts  rode kleur)



Inschrijven op het Intranet: hoe?
Wat is de volgende procedure?:

-> klik op: “Is uw account nog niet geactiveerd?”



Vervolgens:
-> tik je activeringscode in
->volg de procedure op het scherm 
-> je kiest een wachtwoord die je steeds kunt veranderen 
-> dan uw email adres bevestigen via de email die u ontvangt 
van de Orde



-> dan uw email adres bevestigen via de email die u ontvangt 

U meldt zich aan en komt dan automatisch op onderstaand scherm.
Uw primair e-mailadres zal vermeld staan.
Hier moet u rechts onderaan op “Bevestiging versturen” klikken.



PROBLEMEN?

Naarmate u het intranet gebruikt, raden wij u aan regelmatig uw 
brievenbussen en bijlagen op te klaren !

VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN:

• 1. Hebt u problemen met het versturen van bijlagen?
-> ga naar “Jou bijlagen beheren” links onder
-> verwijder geselecteerde of alle bijlagen (eventueel een 2de maal controleren)
-> hierdoor komt er weer ruimte vrij om één of meerdere bijlage(n) door te sturen

• 2. Hebt u problemen met het verkrijgen van mails via uw intranet?
-> waarschijnlijk zijn al uw mappen vol met berichten (in het totaal kunnen maximaal 100 

berichten bijgehouden worden, u zult deze limiet bereikt hebben)
-> verwijder zoveel mogelijk berichten uit al uw mappen (selecteren naast het bericht en 

verwijderen onderaan)
-> u kunt nu terug berichten ontvangen

• 3. Andere problemen? 
-> mail uw probleem door naar de Nationale Raad: info@ordomedic.be



Beveiligd communiceren onder 
artsen

• Wat met medische gegevens patiënten?
– Via intranet: voor continuïteit van de zorg 
– Wie? Vervangende arts en éénieder die hiervoor in aanmerking 

komt
– Hoe? Strict noodzakelijk informatie, nooit over “derden”, 

“neutrale” tekst en termen“neutrale” tekst en termen
– Bv. Info over patiënt met verslavingsproblematiek aan artsen van 

de kring ivm verlof periode (reeds gegeven 
medicatie/apoteker/beleid tijdens verlof…)

Wat nog??
Wachtverslagen, verslagen AV Kring, verslagen van en naar 

specialisten/adviseurs/arbeidsgeneesheer/CLB-
arts/…communicatie rondom HAWP (bestuur, financiëel)… 
administratie Zorgtrajecten…



Beveiligd communiceren onder 
artsen

• Geen alternatief voor:
– Medibridge (ZH <-> eerste lijn ; ingeburgerd,..)

– GP Mailer/ HWP Mailer (wachtdiensten, HAWP: via – GP Mailer/ HWP Mailer (wachtdiensten, HAWP: via 
Medibridge,…)

– Mediwacht 

– …

WEL COMPLEMENTAIR !



Beveiligd communiceren onder 
artsen

INTRANET =

Een EENVOUDIG en VEILIGEen EENVOUDIG en VEILIG

(beperkte) informatieoverdrachtcircuit voor 
GEVOELIGE GEGEVENS tussen 

GEAUTHENTIFICEERDE gebruikers



Orde: “ouwbollig” instituut? .. 
Vergeet het maar!! -> kies uw avatar!

Voorzitter: Dr LeunckensDirecteurs v/h secretariaat: Dominique en Ann Voorzitter: Dr LeunckensDirecteurs v/h secretariaat: Dominique en Ann

Catwoman

Bruce Wayne


