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Vanaf maandag 7 juli 2014 wordt vanaf de Huisartsendienst
Westelijke Mijnstreek naar de Spoedeisende hulp van Orbis
Medisch Centrum via ZorgDomein verwezen. Bijgevoegd
treft u een handleiding aan.
Wilt u dit infobulletin tevens verspreiden onder de waarnemers, hidha’s en medewerkers in uw praktijk?
HANDLEIDING VERWIJZEN VAN HAP NAAR SEH
Verwijzen via ZorgDomein van de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek (HAP) naar de Spoedeisende hulp
(SEH) van Orbis Medisch Centrum gaat vanaf aanstaande maandag live. Hierdoor wordt een verbeterde en
beveiligde informatie-uitwisseling van verwijsgegevens bewerkstelligd en verminderen de administratieve
lasten door het gebruik van eenzelfde ICT-applicatie.
Bijgevoegd treft u de ‘Instructie ZorgDomein voor medewerkers
Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek’ aan.

Wat zijn de voordelen hiervan voor u?
 Als huisarts volgt u op de HAP dezelfde (verwijs)werkwijze als in uw eigen huisartsenpraktijk (binnen
kantoortijden), het systeem is bekend en vertrouwd. Dit geldt ook voor waarnemend huisartsen
 De SEH ontvangt via een beveiligde verbinding digitaal de juiste patiëntgegevens in het
computersysteem SAP. De gegevens hoeven slechts éénmalig ingevoerd te worden. Kans op fouten
wordt hierdoor geminimaliseerd
 U heeft inzicht in managementinformatie
 Verwijzen via ZorgDomein zorgt voor standaardisatie in verwijzen en het verbetert de onderlinge
communicatie en werkafspraken
Ook voor de patiënt levert dit voordelen op:
 De communicatie tussen de HAP en de SEH is goed afgestemd op elkaar
 De patiënt ontvangt op de HAP een patiëntbericht met alle informatie over de verwijzing naar de SEH,
waardoor meer duidelijkheid ontstaat

AGB-CODES VOOR WAARNEMERS
Waarnemers hebben in grote getalen een agb-code aangevraagd. De doorlooptermijn is 3 weken. Er
bereiken ons signalen dat er reeds profielen worden aangemaakt. Heeft u nog geen agb-code
aangevraagd of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met Peggy Reijnders via peggyreijnders@mccomnes.nl of via 046-457 11 30.
DEXASCAN
Bij het aanvragen van een DEXA-meting is het noodzakelijk dat bij de klinische gegevens op minimaal
één vraag 'ja' wordt geantwoord. Als alle vragen met 'nee' worden beantwoord bestaat er geen indicatie
voor een DEXA-meting. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Nucleaire Geneeskunde van het Orbis Medisch Centrum via 088-459 77 23.

VERWIJZING NAAR BASIS GGZ 1e LIJN
Wanneer u een patiënt wilt verwijzen naar de Basis GGZ (1e lijn) van Orbis GGZ via ZorgDomein, dient u
hiervoor de verwijsreden ‘Niet gespecificeerd / Overig’ te kiezen. Dit heeft te maken met de wijzigingen in
de GGZ sinds 1 januari 2014. De bestaande verwijsredenen via Jeugd, Volwassenen of Ouderen,
verwijzen naar de GGZ in de 2e lijn.
WIST U DAT…


… regelmatig een echo weke delen thoraxwand in plaats van een echo mammografie wordt
aangevraagd? De echo mammografie vindt u onder Beeldvormend, Echo, Overige lichaamsdelen.



… Het incontinentiespreekuur een samenwerkingsverband is tussen de afdelingen Gynaecologie en
Urologie? Om hiernaar te verwijzen klikt u op de Combinatieafspraak Urologie/Gynaecologie –
incontinentiespreekuur. Heeft u een patiënt met een prolaps zonder incontinentie? Dan verwijst u via
Regulier Gynaecologie.
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