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Beste collega,
De streefdatum 2 december 2013 om ‘live’ te gaan met ZorgDomein komt dichtbij. Vanaf
die dag kunt u patiënten digitaal verwijzen via ZorgDomein en hoeft u niet meer de
digitale verwijsformulieren van MCC Omnes te gebruiken.
Aanvragen diagnostiek via ordermodule
De verwachting is dat we in kwartaal 1 van 2014 de ordermodule (diagnostiekmodule)
voor medische beeldvorming van ZorgDomein in gebruik kunnen nemen. Tot die tijd kunt
u op de normale ‘oude’ manier diagnostiek aanvragen. OMC is het eerste ziekenhuis dat
diagnostiek gaat aanvragen via een koppeling die naar ZorgDomein leidt. Hierdoor duurt
het bouwen van deze koppeling helaas langer dan voorzien. Binnen OMC wordt hard
gewerkt aan de totstandkoming van deze koppeling. Wij berichten u wanneer de
ordermodule de lucht in gaat en u op de nieuwe manier diagnostiek kunt aanvragen.
Scholingen ZorgDomein
De eerste scholing over het verwijzen en orderen via ZorgDomein vindt vanaf 13
november plaats. De scholingen zijn bestemd voor alle praktijkmedewerkers en zijn
geaccrediteerd voor huisartsen en doktersassistentes. Momenteel wordt dit tevens
aangevraagd voor praktijkondersteuners. De scholingen vinden op een zestal data plaats
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.
Patiëntfolders en -vragenlijsten
Momenteel geeft de huisarts de patiëntfolders en -vragenlijsten voor de eerste afspraak
in Orbis mee aan de patiënt. Vanaf 2 december wordt een nieuw proces in werking
gezet. Zodra u een patiënt via ZorgDomein naar OMC verwijst, wordt een patiëntbericht
gegenereerd. Dit print u uit en geeft u mee aan de patiënt. Op dit patiëntbericht staat een
link naar de webpagina www.orbisconcern.nl/folders waarop patiënten en huisartsen
patiëntfolders en vragenlijsten kunnen vinden. Deze documenten zijn vindbaar via ‘titel’,
‘nummer’ en ‘trefwoord’. De afdeling Communicatie van OMC is bezig met de inrichting
van deze webpagina. Zodra de site operationeel is, informeren wij u hierover zodat u zelf
eens de site kunt verkennen.
Verwijsbrieven en diagnostische eerstelijns orders
Alle verwijsbrieven en patiëntberichten zijn ingevoerd in ZorgDomein. De validatie
hiervan staat voor deze week gepland en wordt uiterlijk volgende week afgerond.
Daarna worden de resultaten voorgelegd aan een huisartsenexpertisegroep, waarvoor 7
huisartsen uit de regio zich hebben aangemeld.

Status aanmeldingen huisartsen voor ZorgDomein
De aanmeldingen van huisartsen om aan te sluiten op ZorgDomein in het
adherentiegebied blijven binnenkomen. Momenteel is 95% van de huisartsen
aangemeld. Op de livedatum zullen alle huisartsen aangesloten zijn.
Voortgang in ziekenhuis
In het vorige infobulletin brachten we u op de hoogte van het bouwen van koppelingen
en het technisch en functioneel testen hiervan. Nu kunnen we u melden dat de koppeling
van de verwijsmodule (OMC en GGZ) af is en succesvol is getest.
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.
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