
  

VOOR  HUISARTSENPRAKTIJKEN 28 OKTOBER 2014, NUMMER 15 

 
In dit bulletin leest u hoe u geld en papier kunt besparen en 
gemakkelijker naar de basis en specialistische GGZ kunt verwijzen. 

MONEY, MONEY, MONEY… 

 

Vanwege de vele vragen over het declareren van de digitale verwijsapplicatie bij VGZ (in de Westelijke 

Mijnstreek: ZorgDomein), hebben we nagevraagd bij VGZ hoe het declareren in zijn werk gaat. We kregen 

o.a. vragen over de duur van het contractjaar, de datum van declareren en het moment waarop de 

vergoeding plaatsvindt. In samenspraak met VGZ hebben we onderstaande informatie opgesteld.  

 

- Dien uw declaratie vóór 31 december 2014 in op grond van de VGZ Zorgovereenkomst 

Huisartsengeneeskundige Zorg 2014 ‘Bijlage 7 Module implementatie digitale verwijsapplicatie’ 

 

- Maak een managementrapportage over de periode 1 december 2013 t/m september 2014. Komt u er 

niet uit? Bel dan de servicedesk ZorgDomein via 020-471 52 82 of download de handleiding 

‘Managementrapportage genereren’ van ZorgDomein (zie de bijlage of 

http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/support/handleidingen/handleidingen-zorgdomein) 

 

- Declareer het moduletarief met declaratiedatum 1 oktober 2014 en stuur de managementrapportage in 

via integralezorgzuidoost@vgz.nl  

 

- Betaling geschiedt binnen 1 maand na declaratie. De vergoeding voor de module wordt volgens de 

reguliere procedure uitgekeerd. U ontvangt uiterlijk 31 januari 2015 de vergoeding 

 

- VGZ controleert in januari 2015 of de managementrapportage ontvangen is. Is dit niet het geval, dan 

worden declaraties voor de module gecorrigeerd  

 

Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met team Zorginkoop Integrale Zorg van VGZ via 040-

297 56 02 en integralezorgzuidoost@vgz.nl 

 

VERWIJZEN BUITEN WERKTIJD 

 
Tijdstip Hoe verwijzen 

Weekdagen van 16.30 tot 8.30 uur Bel en verwijs naar de SEH via het spoed-product  
(VERWIJZEN ALLEEN BUITEN KANTOORUREN) 

Weekdagen van 8.30 tot 16.30 uur Bel naar de dienstdoende arts en verwijs via het normale  
spoed-product 

24 uur in het weekend Bel en verwijs naar de SEH via het spoed-product  
(VERWIJZEN ALLEEN BUITEN KANTOORUREN) 

 

http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/support/handleidingen/handleidingen-zorgdomein
mailto:integralezorgzuidoost@vgz.nl
mailto:integralezorgzuidoost@vgz.nl


 

PATIËNTBERICHT INGEKORT TOT 1 PAGINA 

 
‘Hoe korter de patiëntberichten, hoe beter! Daardoor bespaar ik papier, inkt én tijd. En het is beter 
voor het milieu.’ 
MCC Omnes is het eens met dit veelgehoorde signaal van huisartsen. Daarom hebben we alle 
patiëntberichten ingekort. Het overgrote deel van de patiëntberichten past nu op 1 pagina. 
 

TEGENSTRIJDIG 

 

Verwijst u wel eens een patiënt via ZorgDomein, terwijl u tegen de patiënt zegt dat deze eerst nog 6 weken 

afwachtend beleid moet volgen? Dan vragen wij u dringend: 

 

Om een patiënt pas te verwijzen op het moment dat de verwijzing daadwerkelijk plaatsvindt  

(dus ná het afwachtende beleid van 6 weken). 

 

Zo voorkomt u dat de polikliniek na verwijzing contact opneemt met uw patiënt, terwijl de patiënt pas 

verwacht na 6 weken te worden verwezen. Deze te vroege verwijzing komt vooral bij Dermatologie voor.  

 

STEUN DE PLAATSELIJKE VERENIGING 

 
…door de oude Gynaecologie verwijsformulieren buiten bij het oud papier te zetten.  
3 redenen waarom u dit formulier mag weggooien: 

1. Er staat een oud telefoonnummer op 
2. Patiënten komen te laat voor hun afspraak, omdat ze zich op kantoor bij MCC Omnes melden in 

plaats van in het ziekenhuis  
3. Patiënten ontvangen de patiëntinformatie niet, die ze wel via het patiëntbericht van ZorgDomein 

ontvangen 
 

VERANDERING VERWIJSBRIEF GGZ 

 

De standaardverwijsbrief Psychiatrie is uitgebreid met de rubrieken ‘vermoeden DSM IV stoornis(sen)’ en 

‘inschatting ernst van de problematiek’.  

 

Door de veranderingen 

in de GGZ, hebben 

huisartsen en 

ZorgDomein samen 

besloten om deze 

rubrieken landelijk toe 

te voegen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEUWE INDELING  GGZ 

 

De indeling in ZorgDomein voor het verwijzen naar de basis en generalistische GGZ is 

gebruiksvriendelijker geworden. In de nieuwe indeling is: 

- Het aantal producten per verwijsreden verminderd 
- De naamgeving aangepast naar basis ggz en specialistische GGZ  
- De basis en specialistische GGZ onder ‘overig’, ‘volwassenzorg’ en ‘ouderenzorg’ bij alle 

verwijsredenen te vinden, zie onderstaande afbeelding: 
 
 

ZorgDomein neemt nog een beslissing over het inzichtelijk positioneren van de basis GGZ in het 
verwijsmenu. Orbis GGZ heeft hiervoor een enquête ingevuld. Wij houden jullie op de hoogte. 
 

WIST U DAT… 

 

…binnenkort ook de verloskundigen via ZorgDomein kunnen verwijzen? De verwachting is dat dit vanaf 

februari 2015 gerealiseerd is.  

 

…een polikliniekmedewerker contact met u op kan nemen als Orbis Medisch Centrum onvoldoende of 
onjuiste gegevens van een patiënt ontvangt? Voor het ziekenhuis is het belangrijk dat de gegevens in het 
HIS kloppen, zodat ze de patiënt kunnen bereiken wanneer dit nodig is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Colofon 
Dit ZorgDomein infobulletin is een uitgave van MCC Omnes. Het infobulletin wordt op onregelmatige basis verstuurd (maximaal 1x per 2 weken) 
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@mcc-omnes.nl. 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 coördinator ZorgDomein     06-316 955 84 zorgdomein@mcc- 
         omnes.nl  
Marcella van Weert communicatiemedewerker MCC Omnes  06-349 358 83 marcellavanweert@mcc-omnes.nl 

MCC Omnes Milaanstraat 100 , 6135 LH  Sittard   046-457 11 30 info@mcc-omnes.nl  

mailto:zorgdomein@mcc-omnes.nl

