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Beste collega,
De streefdatum 2 december 2013 om ‘live’ te gaan met ZorgDomein komt steeds
dichterbij. Er wordt keihard gewerkt en het is nog even spannend of alle processen,
werkafspraken en content voor de verwijzingen en diagnostiekorders en folders op tijd af
zijn. Via dit Infobulletin bent u op de hoogte van de laatste afspraken en weetjes.
M&I-module ZorgDomein
Start u nu met ZorgDomein? Dan vraagt MCC Omnes voor u de M&I-module ‘Module
verwijzen met behulp van ZorgDomein’ bij zorgverzekeraar CZ aan. CZ verleent
vervolgens goedkeuring voor uitbetaling. Het beschikbare tarief is € 0,14 per verzekerde
per kwartaal voor de projectduur van maximaal 1 jaar. Voor aanvragen via andere
zorgverzekeraars dient u zelf deze mogelijkheid op het contract aan te vinken.
Status aanmeldingen huisartsen voor ZorgDomein
Vrijwel iedere huisartsenpraktijk in de Westelijke Mijnstreek, Echt en Susteren heeft zich
aangemeld om met ZorgDomein te gaan werken. Buiten de regio zijn van Nederweert tot
en met Parkstad aanmeldingen binnengekomen.
Scholingen ZorgDomein
Vanaf 13 november vinden scholingen omtrent het verwijzen en orderen via ZorgDomein
plaats. Deze scholingen zijn bestemd voor alle praktijkmedewerkers. De accreditatie voor
deze scholingen voor huisartsen en doktersassistentes is rond. Momenteel wordt dit
tevens aangevraagd voor praktijkondersteuners. De scholingen vinden op een zestal
data plaats. Tijdstippen zijn: van 15.00 tot 17.00 uur, van 17.30 tot 19.30 uur en van
19.30 tot 21.30 uur. Via Marlou Wolters ontvangt u een uitnodiging voor deze instructies.
U kunt ook zelf contact opnemen met Marlou via 046-457 11 30 of via
marlouwolters@mcc-omnes.nl.
Beltijden voor inplannen patiëntafspraken
Vanaf 2 december bellen patiënten altijd zelf voor een afspraak. De beltijden zijn uniform
voor alle afdelingen van Orbis Medisch Centrum, Orbis GGZ en Orbis Revalidatie.
Patiënten kunnen bellen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur. OMC
stelt momenteel een bel- en terugbelprotocol op, zodat de wachttijden aan de telefoon
beperkt worden. De beltijden voor overige informatie wordt breder. Hier wordt echter nog
een besluit in genomen. Let op: voor Knf en vaatfunctie en Nucleaire Geneeskunde
wordt de patiënt middels een schriftelijke uitnodiging op de hoogte gebracht van de
afspraak.
Verwijsbrieven
De eerste content voor de verwijsbrieven en orders eerstelijns diagnostiek zijn in het
systeem ingevoerd. De resultaten worden voorgelegd aan een huisartsenexpertisegroep,
waarvoor 7 huisartsen uit de regio zich hebben aangemeld.

Voortgang in ziekenhuis
Binnen het ziekenhuis wordt hard en gemotiveerd gewerkt aan het bouwen van
koppelingen. Deze worden vervolgens technisch en functioneel getest. De koppeling van
de verwijsmodule is af en technisch getest. Functionele testen worden nog uitgevoerd.
Aan de totstandkoming van de koppeling voor de diagnostiekmodule wordt gewerkt. De
acceptatietest voor de GGZ-koppeling is voorgelegd aan ZorgDomein. Zodra alle partijen
akkoord zijn, kan dit getest worden. De ICT-planning en -voortgang zal begin november
beoordeeld worden en bepaalt in grote mate de live datum.
Meer informatie
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met Simone Schoffeleers:
T 06-316 955 84 of M zorgdomein@mcc-omnes.nl.

Met vriendelijke groet, namens het kernteam ZorgDomein,

Simone Schoffeleers
Projectmanager implementatie ZorgDomein voor MCC Omnes en Orbis Medisch
Centrum
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