HANDLEIDING PACSONWEB MET
REFERENTIENUMMER
MEDISCHE EN MOLECULAIRE
BEELDVORMING

AZ Nikolaas biedt u de mogelijkheid om via een webbased applicatie (PACSonWEB)
beelden van onderzoeken, uitgevoerd op de dienst Medische en Moleculaire
Beeldvorming, te raadplegen.
Het raadplegen van deze beelden gebeurt door middel van een referentienummer.
Dit referentienummer kan u:
 ofwel opvragen bij uw verwijzende arts of huisarts
 ofwel persoonlijk (op vertoon van de identiteitskaart) opvragen op de dienst
Medische en Moleculaire Beeldvorming.
Referentienummers of verslagen worden noch telefonisch noch via e-mail
doorgegeven.
Bij vragen of problemen, aarzel zeker niet om contact op te nemen met onze dienst.
03/760 60 65
Weekdagen van 8u - 19u
Zaterdag 8u30 - 12u30 en 13u - 16u30

mmb@aznikolaas.be
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Aanmelden met uw referentienummer
Surf naar http://pacs.aznikolaas.be of via de website www.aznikolaas.be, selecteer
‘Patiënt’ en vervolgens ‘Uw radiologiebeelden’.

Bij het opstarten van de applicatie krijgt u onderstaand scherm te zien:
Voor u verder gaat is het belangrijk dat u de correcte browserversie geïnstalleerd
heeft. Volgende browserversies zijn ondersteund:
 Internet Explorer: versie 9.0 en hoger
 Microsoft Edge: versie 32.0
 Mozilla Firefox: versie 36.0 – 54.0
 Safari: versie 7.0
 Google Chrome: versie 36.0 – 59.0
 Opera: versie 12.0 – 46.0
Indien u een oudere versie heeft zal u zich niet kunnen aanmelden. U dient eerst een
upgrade uit te voeren van uw huidige browsersoftware.
Indien u de juiste browserversie heeft, kan u zich aanmelden door te klikken op ‘ik
ben Patiënt’.

2

In het scherm dat zich opent kan u zich aanmelden:

 Vul in het eerste kader uw referentienummer in dat u kreeg na uw onderzoek
op de dienst MMB.
 Vul in het tweede kader uw geboortedatum in.
 Hierna klikt u op ‘Ga naar het onderzoek’.
Opgelet: indien u over meerdere referentienummers beschikt, dient u zich telkens
opnieuw in te loggen.
Radiologiebeelden worden gedurende 1 jaar bewaard op PACSonWEB.
Mammografische beelden worden voor 3 jaar bewaard. Indien u beelden wilt
raadplegen die ouder zijn dan 1 jaar, kan u contact opnemen met de dienst MMB.
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