Met een minimaal aantal klikken diagnostiek aanvragen bij Orbis MC
Vanaf 24 februari 2014 is het mogelijk om 1e lijns diagnostiek via ZorgDomein aan te vragen bij Orbis Medisch
Centrum (OMC). Hieronder volgen een aantal tips om slim en snel diagnostiek aan te vragen.
Tip 1: Diagnostiek aanvragen via de favoriet
Middels de favoriet voor OMC, die reeds voor u is aangemaakt, komt u via het snelkeuzemenu aan de
rechterkant van het startscherm van ZorgDomein direct in het juiste aanvraagformulier terecht. Dit versnelt het
aanvraagproces.
Hieronder volgt het stappenplan om zo snel mogelijk (lees met zo weinig mogelijk klikken en handelingen) een
order compleet te kunnen versturen:
Stap 1: Klik op uw startpagina in ZorgDomein rechtsboven op uw favoriet Orbis MC/beeldvormend onderzoek.
Deze favoriet is door ZorgDomein aangemaakt voor alle huisartsen in het adherentiegebied van MCC Omnes,
zie figuur 1.
(LET OP: doet u dit niet en vraagt u diagnostiek aan via de ‘lange route’, dan klikt u onnodig 5 tot 6 keer
extra. Door voor de ‘korte route’ te kiezen, kunt u een traject met tekst die u niet hoeft te lezen overslaan,
omdat pas in de alfabetische lijst/probleemgestuurde lijst alle onderzoeken staan voor Orbis. Als u de
toegangstijden wilt inzien, raden wij u echter wel aan om de lange route te volgen.)

Figuur 1. Hier staat de favoriet waarmee u de verkorte route kunt volgen
U kunt ook favorieten voor functieonderzoek, beeldvormend, endoscopie enz. aanmaken. Door het
aanmaken van deze favorieten van typen onderzoek opent het orderformulier direct in het juiste
tabblad. Wilt u meer favorieten aanmaken, favorieten wijzigen of verwijderen? Volg dan de
instructie in bijlage 1.
U komt automatisch in het tabblad ´Probleemgestuurd´. Dit is voor laboratoriumonderzoeken handig (dit heeft
Orbis MC niet in de ordermodule van ZorgDomein opgenomen), maar voor alle overige onderzoeken klikt u op
alfabetisch.
Wilt u altijd rechtstreeks na de klik op uw favoriet in de alfabetische lijst komen? Stel dan het
voorkeursformulier in op de alfabetische lijst volgens het stappenplan in bijlage 2.
Stap 2: Vink uw onderzoek of onderzoeken aan (u kunt er meerdere tegelijk aanvragen voor 1 patiënt. Ook als
dit een functieonderzoek en een endoscopie betreft).
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Wilt u snel een onderzoek zoeken? Scrol naar beneden in het orderformulier en gebruik dan de functie ´Voeg
individueel onderzoek toe’ volgens onderstaande stappen:
1.

Typ onder het kopje ‘Voeg individueel onderzoek toe’ een zoekwoord in (bijvoorbeeld: mammo, zie
figuur 2). Onderzoeken die aan het zoekcriterium voldoen en door OMC worden aangeboden worden
nu getoond

2.

Selecteer het gewenste onderzoek door op de betreffende regel te klikken

3.

Het onderzoek verschijnt aangevinkt onder het kopje ‘Additionele onderzoeken’ en wordt ook
automatisch aangevinkt in de lijst van onderzoeken. Het kopje Klinische gegevens wordt ook getoond,
zie figuur 3.

4.

Wilt u nog een onderzoek zoeken, dan volgt u stap 1 tot en met 3 opnieuw (dit geldt ook als u een
ander type onderzoek bijv. functieonderzoek of endoscopie aan wilt vragen en u zit nog in het tabblad
‘beeldvormend´). De dexa wordt aangevinkt en klinische gegevens dexa wordt toegevoegd, zie figuur
4.

5.

Klik op ‘Verzenden’ om de aanvraag naar Orbis Medisch Centrum te verzenden

Typ mammo in en alle
opties met mammo erin
verschijnen in beeld

Figuur 2. Een onderzoek zoeken via ‘Voeg individueel onderzoek toe’
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Vinkjes worden
automatisch ingevuld

Vul klinische gegevens
mammografie in

Figuur 3. Het onderzoek wordt getoond en vinkjes worden aangevinkt

Dexa is in idem scherm
aangevraagd

Vul klinische gegevens in
idem scherm in als van
mammografie onderzoek

Figuur 4. Het zoeken van nog een onderzoek
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Tip 2: Afwijkende aanvraag
Indien een aan te vragen onderzoek/bepaling niet op het orderformulier staat, kunt u gebruik maken van de
mogelijkheid om een ‘afwijkende aanvraag’ te doen. Voor OMC is het mogelijk om een afwijkende aanvraag te
doen voor echo- of röntgenonderzoek. In de alfabetische lijst wordt de afwijkende aanvraag automatisch onder
een onderzoekscategorie in de lijst van onderzoeken/bepalingen getoond.
U kunt als volgt een afwijkende aanvraag doen bij het OMC:

1. In de alfabetische lijst zijn de mogelijkheden voor het doen van een afwijkende aanvraag te vinden in
de lijst met onderzoeken onder ‘Zonodig afwijkende aanvraag/overige vraagstelling echo’ en ‘Zonodig
afwijkende aanvraag/overige vraagstelling röntgen’, zie de figuur op de volgende pagina. Vink de
betreffende afwijkende aanvraag aan, zie figuur 5

2. Vul de aanvullende benodigde gegevens in in blok 2, zie figuur 5. Benoem hierbij naast de klinische
gegevens/vraagstelling ook de naam van het gewenste onderzoek

3. Klik op ‘Verzenden’ om de aanvraag naar OMC te verzenden

Figuur 5. In te vullen gegevens bij het aanvragen van een afwijkende aanvraag
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Tip 3: Autoriseer uw medewerkers
Het is voor praktijkmedewerkers mogelijk om verwijsbrieven en aanvraagformulieren van de huisarts in te zien,
te bewerken of te herzenden. Wilt u dat een HIDHA, Huisartsassistente of andere medewerker dit voor
u doet?
Autoriseer dan uw medewerker via het stappenplan in bijlage 3.
Vragen en ondersteuning
Heeft u naar aanleiding van deze tips vragen, opmerkingen of suggesties of technische vragen over het gebruik
van ZorgDomein? Neem dan contact op met de servicedesk van ZorgDomein, bereikbaar via 020-4715282 of
via servicedesk@zorgdomein.nl.
Heeft u vragen over het zorgaanbod zoals OMC dat in ZorgDomein heeft ingericht? Neem dan contact op met
MCC Omnes via Simone Schoffeleers (projectleider ZorgDomein voor Orbis Medisch Centrum en MCC Omnes),
bereikbaar via ZorgDomein@mcc-omnes.nl.
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Bijlage 1

Stel uw favorieten in

Het is mogelijk zelf in te stellen welke aanvragen als ‘Favoriet’ worden opgenomen. Zodra u een favoriet heeft
aangemaakt, komt u via het snelkeuzemenu aan de rechterkant van het startscherm van ZorgDomein direct in
het juiste aanvraagformulier terecht. Dit versnelt het aanvraagproces. ZorgDomein heeft alvast één favoriet
voor u aangemaakt waarmee u met één klik terecht komt in het tabblad van het onderzoekstype
‘Beeldvormend’ van het orderformulier van Orbis Medisch Centrum. U kunt via deze favoriet ook alle overige
diagnostiek die door Orbis Medisch Centrum is ingericht aanvragen. Indien het onderzoek wat u wilt aanvragen
geen beeldvormend onderzoek betreft, dient u voor een ander tabblad te kiezen (bijvoorbeeld
functieonderzoek) wanneer u diagnostiek via deze favoriet aanvraagt.
U kunt ook voor de overige diagnostiek favorieten aanmaken, waarbij u met één klik direct in het juiste tabblad
van het orderformulier terecht komt.
Stel uw favorieten als volgt in:
Voeg favoriet toe
1.

Selecteer in het startscherm van ZorgDomein het tabblad ‘Aanvragen 1e lijns diagnostiek’ en
vervolgens het type aan te vragen diagnostiek

2.

Selecteer ‘Orbis Medisch Centrum’ in het scherm ‘Overzicht zorgaanbod’. Klik op een aanbod dat u
vaak gebruikt voor het betreffende aanvraagtype (zie figuur 1). Hiermee opent het scherm ‘Protocol’
(zie figuur 2)

Figuur 1. Als u een favoriet wilt aanmaken voor Endoscopie, kiest u ‘Endoscopie’ gevolgd door of ‘Coloscopie’
of ‘Gastroscopie’ of ‘Sigmoïdoscopie’
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3.

Klik onderaan het scherm ‘Protocol’ op de knop ‘Voeg toe aan Favorieten’ (zie figuur 2)

Figuur 2. Klik onderaan het scherm ‘Protocol ‘ op de knop ‘Voeg toe aan Favorieten’
4.

Geef een herkenbare naam op voor deze favoriet en voeg de aanvraag toe aan de lijst met favorieten
door te klikken op de knop ‘OK’ (figuur 3)

Figuur 3. Geef een herkenbare naam op voor de favoriet en klik op de knop ‘OK’
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De aanvraag die u zojuist als ‘Favoriet’ heeft aangemaakt, verschijnt nu onder de al bestaande
Favoriet ‘Orbis MC / beeldvormend onderzoek’ (zie figuur 4)

Figuur 4. De favoriete aanvraag verschijnt onder de kop ‘Favorieten diagnostiek’ rechts in het snelkeuzemenu
5.

Herhaal eventueel bovenstaande 4 stappen voor de overige type onderzoeken: Functieonderzoek en
Nucleaire geneeskunde. U heeft dan vier favorieten voor het aanvragen van diagnostiek bij Orbis
Medisch Centrum in uw snelkeuzemenu.
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Aanpassen en verwijderen favorieten
1. Selecteer de optie ‘Favorieten beheren’ onder het tabblad ‘Mijn Profiel’, rechts bovenaan het
scherm van ZorgDomein (zie figuur 5).

Figuur 5. De optie ‘Favorieten beheren’ staat onder het kopje ‘Mijn Profiel’

2. Klik binnen het tabblad ‘Diagnostiek’ bij de aan te passen favoriet op de naam van de favoriet
en pas de tekst aan (zie figuur 6, in dit voorbeeld zou u op de tekst Testlocatie 1/Echo
Bloedvaten klikken)). Klik daarna op Opslaan.

Verwijder favorieten
1. Selecteer de optie ‘Favorieten beheren’ onder het tabblad ‘Mijn Profiel’, rechts bovenaan het
scherm van ZorgDomein (zie figuur 5).
2. Klik binnen het tabblad ‘Diagnostiek’ bij de te verwijderen favoriet op ‘verwijder’ (zie figuur
6).
Als u alle favorieten in 1 keer wilt verwijderen, klik dan op de knop ‘Alle favorieten verwijderen’.
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Figuur 6: verwijder de favoriet door te klikken op ‘verwijder’
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Bijlage 2

Stel het voorkeursformulier in op de alfabetische lijst

U kunt zelf instellen welk aanvraagformulier standaard wordt getoond bij een aanvraag van 1e lijns diagnostiek
via ZorgDomein. Indien u altijd de alfabetische lijst gebruikt voor het aanvragen van 1e lijns diagnostiek, kunt u
deze lijst als standaard instellen, zodat het orderformulier altijd in de alfabetische lijst opent.
Stel het alfabetische formulier als volgt in:
1.

Ga rechtsboven in uw scherm naar ‘Mijn Profiel’ en klik vervolgens op ‘Onderdelen brieven en
formulieren beheren’

2.

Klik op ‘Aanvraagformulieren’, selecteer uw voorkeursformulier, de alfabetische lijst, onder het kopje
‘Voorkeursformulier ordermodule’ en klik op ‘Opslaan’ (zie figuur 7)

Figuur 7. Stel hier uw voorkeursformulier in
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Bijlage 3

Autoriseer uw medewerker(s)

Het is voor praktijkmedewerkers mogelijk om verwijsbrieven en aanvraagformulieren van de huisarts in te zien,
te bewerken of te herzenden. Daarvoor dienen de praktijkmedewerkers wel geautoriseerd te zijn door de
huisarts. Middels onderstaande stappen kan de autorisatie worden ingesteld.
1.

Ga rechtsboven in uw scherm naar ‘Mijn Profiel’ en klik vervolgens op ‘Basisgegevens beheren’

2.

Klik op ‘Autorisatie medewerkers’, vink de namen van de te autoriseren medewerkers aan die
documenten mogen inzien, afmaken en herzenden en klik vervolgens op ‘Opslaan’ (zie figuur 8)

Figuur 8. Autoriseer hier uw medewerker(s) voor het inzien/afmaken/herzenden van documenten
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