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Zeer geachte collega’s,

“All new information in real time“

Vandaag ontvangen alle op de Lijst van de Orde van geneeshe-
ren ingeschreven artsen deze brief als overgangsinformatiefol-
der naar de nieuwe website die inmiddels toegankelijk werd gesteld.
Het is de bedoeling alle artsen te informeren over de wijze waarop
de informatiestroom tussen de Nationale Raad en de artsen en tus-
sen de provinciale raden en de artsen in de toekomst zal geschie-
den. Het betreft o.a. alle adviezen en rubrieken die u tot op
heden terugvond in het Tijdschrift van de Nationale Raad, maar
ook teksten gepubliceerd in de tijdschriften van diverse provin-
ciale raden, zoals nu reeds het geval was voor het tijdschrift “Hip-
pocrates“ van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen.

Via deze totaal vernieuwde website “www.ordomedic.be“ is het
de bedoeling om enerzijds een moderne, goedogende, gemakke-
lijk toegankelijke site van de Nationale Raad ter beschikking te stel-
len, en anderzijds de communicatie tussen de Nationale Raad,
de provinciale raden en de ingeschreven artsen op een directe en
efficiënte wijze, in real time, te bevorderen en dit wederzijds.
Tot nog toe verschenen de adviezen in het tijdschrift nadat ze
reeds via de media werden verspreid, wat een beetje achter de fei-
ten aan hollen was. Alle artsen hebben recht op een directe com-
municatie. Op deze website zal om het kwartaal nog een genum-
merde lijst worden gepubliceerd die verder bouwt op de nummering
van het Tijdschrift van de Nationale Raad met de adviezen die
in de voorbije drie maanden verschenen. Zo zal men zeer snel en
zeer eenvoudig en chronologisch adviezen kunnen terugvin-
den, wat het opzoekwerk eenvoudig maakt. Het laatste num-
mer van het Tijdschrift was het nummer “123“ (maart 2009) dat
via een pdf-bestand beschikbaar is op de nieuwe website. Deze infor-
matiefolder draagt het nummer 124. De eerste chronologische

lijst van de adviezen van het voorbije kwartaal zal dus het num-
mer “125“ (juni 2009) dragen. Dit kwartaalnummer maakt het eer-
ste deel uit van het specifieke en enige nummer dat aan ieder
advies wordt toegekend.

Jaarlijks, en voor het eerst in het voorjaar 2010, zal een “Reper-
torium“, een papieren jaarboek, worden uitgebracht met alle advie-
zen van het voorbije jaar, met als eerste jaargang 2009. Dit naslag-
werk zal aan iedere arts worden bezorgd. Elk advies zal hierin
ingeleid en verduidelijkt worden zoals tot op heden het geval
was in het Tijdschrift van de Nationale Raad.
In dit schrijven vindt iedere arts zijn “individuele log-in“ die toe-
gang geeft tot het private gedeelte van de nieuwe website. Dit
maakt het ook mogelijk dat deze website kan fungeren als een “intra-
net“ niet alleen onder de organen van de Orde, in de diverse rich-
tingen, doch ook binnen de organen zelf naar de leden van de
Raden en de diverse commissies. Dus zowel verticale als horizon-
tale optimale informatie-uitwisseling.

In de toekomst zal dit systeem ook de basis kunnen vormen om,
hopelijk tegen 2012 reeds, op een beveiligde elektronische wijze
de verkiezingen voor de provinciale raden via een e-votingsys-
teem te laten plaatsvinden. Dit alleen kan en zal de kostprijs van
de verkiezingen drastisch doen dalen, de efficiëntie verhogen
en de telling veel sneller laten verlopen.

Uw redactieraad zal samen met het Bureau en de leden van de com-
missie “Telematica“ garant staan voor de kwaliteit van de infor-
matie waar u recht op hebt en we verzekeren u dat door deze aan-
pak de informatie directer en doelgerichter op een eigentijdse
wijze bij de bestemmeling zal aankomen.

Dr. Paul Beke
Hoofdredacteur

Welkom bij www.ordomedic.be in een vernieuwde vorm

1. Algemeen

Sedert 31 maart 2009 is de website van de Nationale Raad van
de Orde van geneesheren www.ordomedic.be te zien in een nieuwe
vorm: niet alleen met een nieuwe look, maar ook in een totaal
vernieuwd concept.

Bij de opbouw van deze nieuwe website is het steeds de bedoe-
ling geweest om op een nog duidelijkere manier transparante infor-
matie te kunnen verstrekken aan de meer dan 600 bezoekers
die we dagelijks mogen verwelkomen.

De grootste aandacht is uitgegaan naar de zoekfuncties die de
lezer wegwijs moeten maken in het archief bestaande uit hon-
derden adviezen van de Nationale Raad en uit vele artikels die gepu-
bliceerd werden in het Tijdschrift van de Nationale Raad, terug-
gaand tot 1976.

De website bestaat uit een publiek gedeelte en een privaat
gedeelte.

2. Publiek gedeelte
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Beschrijving van de homepage
1. Naargelang het profiel (arts, andere zorgverstrekker, patiënt,

jurist) kan de bezoeker een speciaal voor zijn/haar noden voor-
ziene webpagina oproepen.

2. Het recentste nummer van het Tijdschrift van de Nationale
Raad kan u downloaden via de afbeelding onderaan links.

3. Via de landkaarten kan u onmiddellijk terecht op de webpa-
gina van de Nationale Raad of de Provinciale Raad, telkens voor-
zien van hun respectieve contactpunten.

4. Centraal staan de laatste nieuwsberichten onder Nieuws.
5. Via de menuknop Adviezen komt u op de webpagina Advie-

zen terecht:
. u kan zoeken op een woord: het resultaat is volgens de rele-

vantie van dat woord in dalende orde aangegeven;
. u kan zoeken via een themawoord: het resultaat geeft een chro-

nologische weergave van de adviezen hieromtrent.
6. Via de knop Code komt u op de webpagina van de Code

van geneeskundige plichtenleer terecht. Daar kan u artikels-
gewijs of vanuit het register een opzoeking verrichten.

7. De knop Internationaal geeft toegang tot de onthaalfunctie
voor buitenlandse artsen.

8. Doorzoek de website: door een woord in te geven krijgt u
als resultaat elke pagina van de site die verband houdt met
uw zoekterm. U kan ook geavanceerd zoeken waarbij u de
keuze hebt om de website, de adviezen of de Code te door-
zoeken.

9. Zoek een arts: via deze weg krijgt u de beroepsgegevens van
de gezochte arts (conform het daarover uitgebrachte advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer).
Opmerking: het Riziv-nummer is enkel terug te vinden op
het intranet (cfr. infra).

10. Hier vindt u de recentst uitgebrachte adviezen van de Nati-
onale Raad met de algemene zoekfunctie van de adviezen.

3. Privaat gedeelte
Dit gedeelte van de website is voorbehouden aan artsen inge-
schreven bij de Orde van geneesheren. Alle communicatie tus-
sen uw computer en de website verloopt via een beveiligde ver-
binding.

3.1 Activatie van uw intranet account
Om toegang te krijgen tot dit private gedeelte dienen de vol-
gende stappen ondernomen te worden:
1. Ontvangst van een webadres en een activatiecode van 12 karak-

ters (hoofdletters en cijfers) dat aan dit schrijven is toege-
voegd.
http://www.ordomedic.be/activatie

2. Invullen van activatiecode:
a. Openen van het webadres in een browser;
b. Invullen van de activatiecode in het daartoe bestemde tekst-

vak;
c. Ter beveiliging moet u ook een willekeurige karakter-

reeks, afgebeeld op dezelfde internetpagina, overtypen in
een tweede tekstvak.

3. Keuze van e-mailadres en wachtwoord:
a. Invullen van een e-mailadres naar keuze. Dit adres zal

voor de e-mailcommunicatie en notificaties van de web-
site worden gebruikt;

b. Invullen van een wachtwoord naar keuze; met feedback
over de veiligheid van het gekozen wachtwoord;

4. Inloggen op het intranet:
a. De account met toegang tot het intranet is nu geacti-

veerd;
b. Om een sessie te starten in het intranet, moet ingelogd wor-

den met het Ordenummer van de arts en het gekozen pas-
woord uit de vorige stap;

5. Controle van de beschikbare gegevens:
a. Eens geactiveerd kunnen de gegevens die in gebruik zijn

bij de provinciale raad nagekeken worden. Eventueel kan
een elektronische aanvraag worden ingediend om deze te wij-
zigen;

b. Indien de arts meerdere professionele adressen heeft, kan
hij deze rechtstreeks invoeren.

6. Validatie van het e-mailadres:
a. De gebruiker ontving een e-mailbericht op het ingege-

ven adres uit stap 3 ’Keuze van e-mailadres en wacht-
woord’. Dit bericht bevat een controlelink om het adres
te valideren;

b. Na validatie worden alle functionaliteiten van het intra-
net voor de gebruiker beschikbaar.

3.2 Communicatie via het intranet

Via dit intranet hebt u de mogelijkheid tot beveiligde elektro-
nische communicatie met uw collega’s, uw provinciale raad en
de Nationale Raad.
Indien gewenst kan u een waarschuwing krijgen op uw e-mail-
adres telkens u nieuwe berichten hebt ontvangen op het intra-
net.

Prof. dr. Michel Deneyer,
Voorzitter van de commissie “Telematica“
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C O L O F O N

ORDE VAN GENEESHEREN
Nationale Raad,
de Jamblinne de Meuxplein 34-35, 1030 Brussel
Tel. 02/743.04.00 - Fax: 02/735.35.63
E-mail: ordomedic@skynet.be - Internetsite: http://www.ordomedic.be

HOOFDREDACTEURS
Dr. P. Beke, Prof. dr. G. Rorive

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS
Prof. dr. W. Michielsen, Dr. J. Noterman,
de Jamblinne de Meuxplein 34-35, 1030 Brussel

Voor ondertekende artikels is de auteur verantwoordelijk.
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