
De handleiding ‘Met een minimaal aantal klikken diagnostiek aanvragen bij 
Orbis Medisch Centrum’ is uw leidraad naar het sneller aanvragen van 

diagnostiek via ZorgDomein. 

Als u als hidha of waarnemer een verwijzing start in ZorgDomein, ziet u een 
lijstje van namen van gevestigde huisartsen in de praktijk waarin u werkzaam 
bent. Door 1 naam aan te klikken, vraagt u namens deze gevestigde huisarts 
aan.  

      
 
 
 

VOOR  HUISARTSENPRAKTIJKEN 7 MEI 2014, NUMMER 11 

 

Open bijgevoegde handleiding voor informatie over het 
aanvragen van diagnostiek bij Orbis Medisch Centrum met 
een minimaal aantal klikken met uw muis.  
 
Wilt u dit infobulletin tevens verspreiden onder de waarnemers, hidha’s en medewerkers in uw praktijk? 

DIAGNOSTIEK AANVRAGEN: KORTE ROUTE MET WEINIG KLIKS 

 
In de bijlage van deze mail treft u de handleiding ‘Met een minimaal aantal klikken diagnostiek aanvragen 
bij Orbis Medisch Centrum’ aan. Deze handleiding is opgesteld met ondersteuning van de 
huisartsenexpertisegroep. In deze handleiding staan tips over: 
  

- Diagnostiek aanvragen via de favoriet 

- Het doen van een ‘afwijkende aanvraag’ 

- Het autoriseren van uw medewerkers voor het inzien en verzenden van verwijsbrieven en 
aanvraagformulieren 

 
Ook leest u informatie over het tonen van de onderzoeken in een alfabetische lijst. 
 

AGB-CODES VAN GEVESTIGDE HUISARTSEN 

 

Zoals u weet hebben waarnemers en hidha’s geen eigen AGB-code. Tot 14 maart 2014 gebruikte 

ZorgDomein daarom de praktijk AGB-code. Voor een declaratie vanuit een zorginstelling is een geldige 

AGB-code noodzakelijk. Sinds 7 maart 2014 dient de waarnemer of hidha in ZorgDomein altijd te 

verwijzen of diagnostiek aan te vragen namens een gevestigde huisarts of persoonsgebonden eigen 

geldige AGB-code. Op deze manier wordt automatisch de persoonlijke AGB-code van de gevestigde 

huisarts, namens wie de hidha of waarnemer aanvraagt of verwijst, verstuurd en is OMC hiervan op de 

hoogte.  

 

 

 

 

 



 

VAN HAP NAAR SEH VERWIJZEN 

 
ZorgDomein kan meer dan alleen verwijzen en diagnostiek aanvragen in de dagsituatie. Het is ook 
mogelijk om een module aan te schaffen voor het verwijzen van HAP naar SEH. Vanuit OMC en Meditta 
is de opdracht gegeven om een businesscase te schrijven om te besluiten of ZorgDomein ook na 17.00 
uur en in de weekenden voor de HAP gebruikt kan worden. 
 
Verder wordt op korte termijn onderzocht: 

 of de verloskundigen in de Westelijke Mijnstreek interesse hebben om zich aan te sluiten op 

ZorgDomein (hiervoor heeft ZorgDomein al een module klaar) 

 of het interessant is om de module ‘Bijlagen meesturen’ aan te schaffen, zodat huisartsen en andere 

doelgroepen ook documenten bij hun verwijsbrief kunnen meesturen. 

WIST U DAT… 

 
 … Het niet de bedoeling is dat u een patiënt verwijst en u vervolgens tegen deze patiënt zegt dat hij 

het ‘nog maar even aan moet kijken’? De patiënt belt vervolgens niet om een afspraak te maken en 
na 4 dagen neemt de spreekuurassistente contact op met de patiënt. Vervolgens blijkt dat er geen 
verwijzing nodig was geweest. 

 
 … U het patiëntbericht voor het aanvragen van diagnostiek alleen kunt printen en dus niet naar de 

patiënt kunt mailen? ZorgDomein bekijkt wel of het mailen van dit patiëntbericht in de 
toekomstmogelijk is. Dit kan echter nog een jaar duren. Zodra wij hier meer over weten U ontvangt 
dan van ons nader bericht. 
 

 … Het door de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens van belang is dat de patiëntgegevens in 
uw HIS juist zijn? Denk hierbij aan telefoonnummers, geboortedata etc. 
 

 … Het alleen voor huisartsen die meedoen aan de pilot SOLK toegestaan is om patiënten met SOLK-
klachten te verwijzen? Wij informeren u zodra dit een regulier traject wordt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon 
Dit ZorgDomein infobulletin is een uitgave van MCC Omnes. Het infobulletin wordt op onregelmatige basis verstuurd (maximaal 1x per week) aan 
gevestigde huisartsen en praktijkmedewerkers in de Westelijke Mijnstreek en omstreken. Eerdere edities kunt u nalezen in de app ‘Werkafspraken 
MCC Omnes’. Zoek op ‘MCC Omnes’ in de App Store of Google Play. Dit infobulletin is tot stand gekomen met medewerking van: 

Redactie Functie     Telefoon  E-mail 
Tjeu Klaassen en Arnold Verijdt  leden van huisartsenexpertisegroep 
Paul Bergmans huisarts en directielid MCC Omnes 
Simone Schoffeleers projectmanagemer ZorgDomein binnen MCC Omnes 06-316 955 84 zorgdomein@mcc-omnes.nl  
Saskia Kiesouw contentmanager ZorgDomein  binnen MCC Omnes 06-429 846 62 saskiakiesouw@mcc-omnes.nl 
Marcella van Weert communicatiemedewerker MCC Omnes  06-349 358 83 marcellavanweert@mcc-omnes.nl 
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