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Sinds 7 juli is het mogelijk om via ZorgDomein vanuit de
Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek (hap) digitaal te verwijzen naar
de Spoedeisende hulp van Orbis Medisch Centrum.
CIJFERS EN REACTIES DIGITAAL VERWIJZEN VAN HAP NAAR SEH
In de eerste 3 weken van verwijzen van de HAP naar de SEH zijn buiten kantoortijd (17.00 - 8.00 uur) 137
digitale verwijsbrieven verstuurd vanaf de huisartsenpraktijk.
Belangrijkste positieve reacties van SEH-personeel zijn:
• Verwijsbrieven zijn niet kwijtgeraakt, de informatie is nu digitaal terug te vinden in het
informatiesysteem van het ziekenhuis
• Het werkproces digitaal verwijzen van de HAP sluit nu digitaal aan bij het informatiesysteem van
het ziekenhuis
• Verwijsbrieven zijn goed leesbaar en bevatten complete informatie
In de huisartsenpraktijk lijkt deze manier van verwijzen geaccepteerd, omdat er nog maar minimaal
gebruik wordt gemaakt van papieren verwijzingen.
ONAFGERONDE VERWIJZINGEN
Als u een verwijzing tijdens uw dienst op de HAP niet afrondt, wordt u
benaderd door ZorgDomein. U krijgt dan uitleg over de plaats waar de
verwijzing is opgeslagen. Vervolgens gaat u naar de huisartsenpost om de
verwijzing alsnog af te ronden. Hiermee wordt voorkomen dat een patiënt als
zelfverwijzer wordt gezien. Tot nu toe werkt deze benadering naar
tevredenheid. In de afgelopen week was er slechts 1 niet afgeronde verwijzing.
DEXA AANVRAGEN
Als u alleen een DEXA-onderzoek (dus zonder consult) wilt aanvragen, dan dient dit via Eerstelijns
diagnostiek, Nucleaire geneeskunde, DEXA te gaan. Via de verwijsreden Endocriene aandoeningen,
Osteoporose, is aan een DEXA altijd een consult gekoppeld.
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. Wilt u dit infobulletin niet ontvangen? Mail dan naar zorgdomein@mccomnes.nl. Dit infobulletin is tot stand gekomen met medewerking van:
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