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Betreft: directe uitbreiding consultatiefunctie 
 
 
 
Geachte collega, 
 
Zoals eerder gecommuniceerd, vindt een directe uitbreiding plaats om een specialist van 
Zuyderland Medisch Centrum te consulteren. We hebben dit op zeer korte termijn weten in te 
richten voor de vakgebieden urologie, pijnbestrijding/anesthesie, KNO, oogheelkunde en 
orthopedie. Aangezien we deze consultatiefunctie op korte termijn hebben moeten inrichten, 
is de werkwijze iets anders ten opzichte van de reguliere e-meedenkconsulten.  
 
U kunt gebruik maken van deze consultatiefunctie door een reguliere verwijzing naar de 
desbetreffende vakgroep van Zuyderland Medisch Centrum aan te vragen via ZorgDomein. 
In het verwijsbericht geeft u duidelijk aan hoe de terugkoppeling van de specialist dient 
plaats te vinden; hetzij via de mail of via een telefonisch consult. De specialist van de 
desbetreffende vakgroep zorgt voor een adequate terugkoppeling binnen 48 uur, waardoor u 
de patiënt verder kunt behandelen. 
 
De reguliere e-meedenkconsulten blijven gehandhaafd. Voor de toekomst zullen we ervoor 
zorgen dat de consultatiefuncties van urologie, pijnbestrijding/anesthesie, KNO, 
oogheelkunde en orthopedie worden omgezet naar reguliere e-meedenkconsulten. 
 
Voor de volledigheid vindt u in onderstaand overzicht nogmaals de reguliere  
e-meedenkconsulten en van de nieuwe consultatiefuncties. 
 
Tot slot, alle mails die op dit moment verstuurd worden aan huisartsen en te maken hebben 
met aanpassingen van werkwijzen als gevolg van het coronavirus, worden opgenomen op de 
website van MCC Omnes. Deze informatie kunt u dus teruglezen op onze website. 
 
We danken u voor uw begrip en medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Paul Bergmans en Mariëlle Krekels 
Directie MCC Omness 
 
 
 
 



  

  

Werkwijze e-meedenkconsulten en nieuwe consultatiefuncties 
 
 
 
Reguliere e-meedenkconsulten:  

1. Interne Geneeskunde 
2. Cardiologie 
3. Heelkunde 
4. Gynaecologie 
5. Kindergeneeskunde 
6. Longgeneeskunde 
7. Neurologie 
8. Reumatologie 
9. Dermatologie (teledermatologie) 

Werkwijze: aanvragen via ZorgDomein e-meedenkconsult voor de desbetreffende vakgroep. 
Spoedeisende zaken kunt u wel doorverwijzen naar de betreffende vakgroep. 
 
 
Nieuwe consultatiefunctie: 

1. Urologie 
2. Pijnbestrijding/anesthesie 
3. KNO 
4. Oogheelkunde 
5. Orthopedie 

Werkwijze: aanvragen via ZorgDomein reguliere verwijsafspraak voor de desbetreffende 
vakgroep. Bij deze verwijsafspraak duidelijk aangeven dat het een consultatiefunctie betreft 
én hoe de terugkoppeling van de specialist dient plaats te vinden; hetzij via de mail of via 
een telefonisch consult. Belangrijk is dat u de patiënt goed voorlicht over deze 
consultatiefunctie. Spoedeisende zaken kunt u wel doorverwijzen naar de betreffende 
vakgroep. 


