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Beste collega,
Het is bijna zover, vanaf aanstaande maandag (2 december 2013) kunt u patiënten via
ZorgDomein digitaal naar alle specialismen van Orbis Medisch Centrum (OMC), Orbis
GGZ, Orbis Revalidatie én Orbis Eyescan verwijzen.
Verwijzen naar Orbis Eyescan via oogheelkunde
Vanaf volgende week is het mogelijk om patiënten via ZorgDomein te verwijzen naar de
oogzorgklinieken van Orbis Eyescan in Sittard-Geleen en Heerlen. Het zorgaanbod van
Orbis Eyescan is in ZorgDomein via oogheelkunde te benaderen. Let op, in ZorgDomein
kunt u ervoor kiezen om Zorglocaties waarnaar u regelmatig verwijst als snelkoppeling
toe te voegen. Het is verstandig om zowel Zorglocatie Orbis Medisch Centrum als Orbis
Eyescan toe te voegen. Lees de handleiding over het toevoegen van Zorglocaties via
Handleiding ZorgDomein Zorglocaties beheren.
Aanvragen diagnostiek via ordermodule
In het vorige Infobulletin meldden wij u dat het aanvragen van medische beeldvorming
via de ordermodule (diagnostiekmodule) van ZorgDomein vanaf kwartaal 1 van 2014
mogelijk zou worden. Wij kunnen u nu melden dat de verwachte datum hiervoor 1
februari 2014 is. Tot die tijd kunt u op de normale ‘oude’ manier diagnostiek aanvragen.
Scholingen ZorgDomein
Een groot aantal huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners hebben de instructie
over verwijzen en orderen via ZorgDomein reeds gevolgd. Vooral in het praktische deel,
waarin geoefend wordt met het verwijzen van patiënten en het aanvragen van
diagnostiek, worden de vele gebruikersgemakken duidelijk. De laatste scholingen vinden
op korte termijn plaats. Heeft u een uitnodiging ontvangen en nog niet laten weten
wanneer u aanwezig wilt zijn? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Marlou Wolters
via 046-457 11 30 of via marlouwolters@mcc-omnes.nl.
Vragen over ZorgDomein
De vragen die tijdens de scholingen zijn gesteld zijn inclusief antwoorden gebundeld in
een document. Dit document vindt u in de bijlage van deze e-mail. Ook wordt dit
document via de Werkafsprakenapp van MCC Omnes en via www.mcc-omnes.nl
beschikbaar. Mocht u vragen hebben over het systeem ZorgDomein, dan kunt u contact
opnemen met de Servicedesk van ZorgDomein. Zij zijn te bereiken via T 020-471 52 82
en E servicedesk@zorgdomein.nl. Ook willen we u wijzen op de website
www.zorgdomein.nl. Onder het kopje Support vindt u Handleidingen ZorgDomein. Hierin
staan allerhande tips over het gebruik van ZorgDomein. Voor overige vragen kunt u
contact opnemen met MCC Omnes via T 046-457 11 30 en E zorgdomein@mccomnes.nl.
Status aanmeldingen huisartsen voor ZorgDomein
99% van de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek heeft zich aangemeld om aan te
sluiten op ZorgDomein. De laatste huisarts wordt persoonlijk benaderd.

Patiëntfolders en -vragenlijsten
Maandag gaat de nieuwe webpagina www.orbisconcern.nl/folders in de lucht. Patiënten
kunnen vanaf deze pagina zelf patiëntfolders en vragenlijsten downloaden. Tijdens het
spreekuur hoeft u dus geen patiëntfolders en vragenlijsten meer mee te geven aan
patiënten. Wanneer een patiënt met de spreekuurassistente belt om een afspraak te
maken, vraagt zij of de patiënt de mogelijkheid heeft om de folders te downloaden. Als
dit niet het geval is, verstuurt de spreekuurassistente de folder.
Voortgang in ziekenhuis
Alle verwijsbrieven en patiëntberichten zijn ingevoerd in ZorgDomein. Ook de
toegangstijden in kalenderdagen zijn inmiddels toegevoegd. De toegangstijden worden
vanaf nu wekelijks aangepast, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele
Feestelijke livegang
2 december wordt de livegang met een feestelijk tintje gevierd. Medewerkers en
huisartsen die een grote bijdrage hebben geleverd aan het invoeren van ZorgDomein
zijn hiervoor uitgenodigd.
Infobulletins
De komende periode blijven wij u via Infobulletins informeren over ontwikkelingen. Denk
hierbij aan evaluatieresultaten, nieuwe functionaliteiten en eventuele nieuwe modules die
aangeschaft worden. Zo wordt geïnventariseerd of ook verwijzen van de Huisartsenpost
naar de SEH mogelijk gemaakt dient te worden via ZorgDomein.

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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