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Beste collega,
De startdatum voor het aanvragen van medische beeldvorming (eerstelijns diagnostiek)
via ZorgDomein nadert.
Streefdatum 17 februari 2014
Afgelopen maandag is de nieuwe streefdatum voor het aanvragen van medische
beeldvorming via de ordermodule (diagnostiekmodule) van ZorgDomein vastgesteld op
maandag 17 februari 2014. De eerder gecommuniceerde streefdatum (3 februari 2014)
bleek niet haalbaar. Aangezien goed ingeschat kan worden welke acties nog
ondernomen dienen te worden, gaan we er vanuit dat de nieuwe datum realistisch is.
Snelle link naar diagnostiekaanbod
Het diagnostiekaanbod van OMC is via een kort en een lang traject te bereiken in
ZorgDomein. Via het korte traject hoeft u minder te klikken (dit scheelt 4 tot 6 klikken) en
daarom raden wij u aan dit te gebruiken. ZorgDomein maakt als proef in het
adherentiegebied van OMC en MCC Omnes al één ‘favoriet’ (Orbis MC / beeldvormend
onderzoek) voor u aan. De huisartsenexpertisegroep heeft enthousiast gereageerd op
deze extra service. Wilt u nog 1 klik extra besparen? Dan kunt u 3 favorieten aanmaken
voor Nucleaire geneeskunde, functieonderzoek en endoscopie, zodat u rechtstreeks in
dit beeldscherm terecht komt. Een handleiding hiervoor is bijgevoegd.
Evaluatie verwijzen naar specialismen
1. De huisartsenexpertisegroep ZorgDomein vindt verwijzen via ZorgDomein een
verbetering ten opzichte van de oude manier. De belangrijkste voordelen:
 Directe afhandeling van de brief tijdens het consult (dicteren van brieven is
verleden tijd)
 De verwijsbrief is direct bij de specialist en kan niet worden vergeten door de
patiënt
 Een volledigere uitwisseling van informatie tussen huisarts en specialist door de
opzet van de verwijsbrief
 Er is een uniforme werkwijze voor alle specialismen en Orbis GGZ
´Het massale gebruik van ZorgDomein zegt genoeg´. Ook ZorgDomein onderstreept
dat ze niet eerder huisartsen zo massaal hebben zien verwijzen dan in onze regio.
2. ZorgDomein is voor Orbis GGZ ook een verbetering. De huisartsenexpertisegroep wil
samen met Orbis GGZ een bredere evaluatie van processen en benadering
bewerkstelligen. Dit vindt binnenkort plaats.
3. Een evaluatie met de spreekuurassistentes heeft 27 januari jl. plaatsgevonden. De
belangrijkste punten op een rij:
 Overzichtelijk werken in SAP
 Duidelijkheid over de verwijsreden, waardoor zorgpaden beter in te plannen zijn
 Afname van scanwerkzaamheden

Patiëntenfolders
Het foldermateriaal op www.orbisconcern.nl/folders wordt aangepast, zodat eind april
2014 de informatie over beltijden en het maken van afspraken overeenkomt met de
gegevens op het patiëntbericht. Tot die tijd is het patiëntbericht leidend.
ZorgDomein-training
U of een praktijkmedewerker kunt nog aanschuiven bij de ZorgDomein-training op 5
februari 2014 van 16.00 tot 18.00 uur of van 18.30 tot 20.30 uur. Ook als u de training al
gevolgd heeft en uw kennis wilt opfrissen, mag u zich opgeven. Neem hiervoor contact
op met Saskia Kiesouw: T 046-457 11 30 of E info@mcc-omnes.nl.
Wist u dat…
1. U nu ook naar de basis GGZ kunt verwijzen via ZorgDomein? Ga hiervoor in uw
startscherm naar specialisme Psychiatrie/GGZ en kies verwijsreden ‘Overig/niet
gespecificeerd’.
2. U ALTIJD een verwijsbrief dient in te sturen? Hiermee voorkomt u dat uw patiënt een
rekening voor het onderzoek ontvangt. Heeft uw patiënt al een afspraak gehad bij de
specialist (welke is ingepland door het afspraakbericht en het patiëntbericht) en heeft
u de verwijsbrief niet verzonden? Stuur dan een papieren verwijzing in met de datum
voor de afspraak. Zo voorkomt u alsnog dat uw patiënt een rekening toegestuurd
krijgt. In dit geval geeft een verwijzing via ZorgDomein niet het gewenste effect, omdat
de polikliniek geen afspraak meer hoeft in te plannen en de datum van de dag waarop
u alsnog de verwijsbrief stuurt erop wordt geplaatst.
3. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving de patiënt toch zelf gaat bellen voor het
plannen van een afspraak bij Klinische Neurofysiologie/vaatfunctie?
4. De Must-studie beëindigd is? Samen met huisarts Ottenheijm is de eerstelijns
diagnostiek voor een echo schouder in ZorgDomein ingericht, waarbij studieresultaten
zijn meegenomen in de aanwijzingen voor de huisarts.

Meer informatie
U kunt altijd bellen naar T 06-3169 55 84 of mailen naar zorgdomein@mcc-omnes.nl
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