10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit CGM Huisarts
Tip 1

Handige opties voor de selectie van patiëntgegevens uit het dossier in CGM Huisarts

In CGM Huisarts zijn 2 manieren om patiëntgegevens te selecteren voor gebruik in de verwijsbrief in
ZorgDomein:
a.

De standaard gegevens selecte: een snelle manier van inloggen voor een korte brief. Alle SOEP regels van
de afgelopen 90 dagen van alle episoden gaan mee. In de verwijsbrief in ZorgDomein kunt u met één druk
op de knop het laatste deelcontact selecteren (zie ook Tip 5). Voor gebruik van de standaard selectie klikt u
in CGM Huisarts vanuit het dossier op “Brf/F6” en in het scherm “Documenten” links op menu “Portalen”, in
het scherm “Portalen” klikt u op de knop “ZorgDomein” [1]. De SOEP regels over de afgelopen 90 dagen
van alle episoden gaan nu mee.

b.

De eigen gegevensselectie: u wenst alleen een relevante selectie van SOEP-regels mee te nemen. Voor deze
eigen gegevensselectie kiest u in het scherm “Portalen”, aan de linkerkant, voor het menu “Dossier” [2]
zoals beschreven in deel a hierboven. In het “Dossier selectiescherm” plaatst u een vinkje bij “Selectie
mode” [3]. Daarna kunt u de dossierregels van alle of van één specifieke episode tonen [4] en vervolgens
de gewenste regels aanvinken doormiddel van het aankruisen van de betreffende regels. Wanneer u nu klikt
op de knop “Selecteer” [5] en in het Portalenscherm op de knop “ZorgDomein” [1] neemt u alleen de
geselecteerde regels uit de deelcontacten mee.
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Overige informatie zoals NAW-gegevens, actuele medicatie, labuitslagen, allergieën en contra-indicaties worden
bij beide werkwijzen meegezonden.
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Tip 2 Werk met een ICPC-code
Als er in CGM Huisarts wordt verwezen vanuit een deelcontact of bij selectie van één probleem/ episode dan
verschijnt er in ZorgDomein een voor die ICPC-code relevant verwijsmenu [1]. Met de knop “Toon volledig menu”
[2] krijgt u weer het volledige verwijsredenmenu.

Bij het probleemgestuurd aanvragen van diagnostiek zorgt de ICPC-code ervoor dat het gerelateerde aanbod
automatisch wordt getoond.
Tip 3

Eenvoudig sorteren van zorginstellingen in het aanbodscherm

U kunt de lijst met het zorgaanbod van de zorglocaties uit uw profiel sorteren, bijvoorbeeld op volgorde van
toegangstijd (TT). U kiest hiervoor rechtsboven in het scherm de knop “Sorteer op” [1] en vervolgens het
gewenste selectie criterium [2].
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Tip 4

Via “Zoek in zorgaanbod” uitgebreid zoeken

U kunt voor een verwijsreden het aanbod zoeken van een zorginstelling buiten de geselecteerde zorginstellingen
in uw regio / profiel. U klikt hiervoor rechtsboven in het scherm op “Zoek in zorgaanbod’’.

In het zoekscherm “Zoek in zorgaanbod” kunt u zoeken op (een deel van) de plaatsnaam of naam van de
zorginstelling [1], eventueel binnen een bepaalde straal. Druk op enter of de knop “Zoek” [2] voor het resultaat.
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Tip 5

Selecteer snel de gewenste journaalregels in de verwijsbrief via deelcontactenfilter

Voor het snel selecteren van de juiste (laatste) journaalregels in de verwijsbrief in ZorgDomein, gebruikt u het
“Deelcontactenfilter” [1] en/of per SOEP rubriek de knop “HIS-regels toevoegen” [2]. In het oranje vak verschijnen
vervolgens de SOEP-regels uit de dataset die u heeft geselecteerd in uw HIS. U kunt hier met vinkjes een selectie
maken [3] en met de knop “OK” toevoegen aan de rubriek.

Tip 6

Mail het Patiëntbericht aan de patiënt

Tijdens telefonisch spreekuur kunt u het Patiëntbericht, dat u gewoonlijk print en direct meegeeft, bij een
verwijzing ook e-mailen aan de patiënt. U selecteert hiervoor bij de Afhandeling patiëntdocumentatie de optie
“Mailen aan patiënt” [1] en vult het e-mailadres in [2]. De patiënt ontvangt van ZorgDomein een bericht
waarmee het document veilig op de website van ZorgDomein kan worden opgehaald. De patiënt ziet géén emailadresgegevens van uw praktijk.
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Tip 7

Stel uw favoriete zorglocaties in via “Mijn Profiel”

U kunt uw favoriete zorglocaties in uw profiel zelf beheren. U kunt instellingen zoeken en toevoegen, de
gewenste volgorde veranderen of verwijderen. Rechtsboven in het scherm gaat u naar menu “Mijn Profiel” en
kiest optie “Mijn Zorglocaties beheren” [1]. U kunt zoeken op plaats, instellingsnaam en/of afstand [2] en de
instelling toevoegen aan uw profiel [3].

Tip 8

Snel diagnostiek aanvragen via “Favorieten diagnostiek”

Voor veel gebruikte 1e lijns diagnostiek aanvraagformulieren zoals röntgen, een scopie of een labaanvraag kunt u
Favorieten diagnostiek aanmaken. Deze zijn vervolgens met één druk op de knop snel te gebruiken in het
startscherm van ZorgDomein.

Hiervoor zoekt u in het tabblad “Aanvragen 1e lijns diagnostiek” [1] uit het aanvraagmenu éénmalig het gewenste
onderzoek op [2] bij de gewenste zorginstelling.
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In het protocolscherm van het geselecteerde onderzoek klikt u eerst op de knop “Voeg toe aan favorieten” [1] en
geeft u de favoriet een duidelijke en korte naam [2], zodat deze goed in de kolom Favorieten diagnostiek in het
hoofdscherm past. Via menu “Mijn Profiel”, optie Favorieten beheren, kunt u de naam en volgorde later
aanpassen.

Tip 9

Samenwerken door het autoriseren van collega’s via “Mijn Profiel”

U kunt uw (on)afgeronde werk vanuit het Statusoverzicht, rechtsonder in het starscherm, delen met collega’s
voor samenwerking. U kunt dan patiëntberichten nogmaals printen, een verzonden labaanvraag inzien of een
verwijsbrief afmaken of herzenden. Hiervoor dient u de betreffende collega toestemming te geven uw werk in te
zien. Hiervoor gaat u naar het menu “Mijn profiel / Basisgegevens beheren” [1]

en dan naar het 3e tabblad

“Autoriseren medewerkers” [2]. Deze handeling moet over en weer worden uitgevoerd.

In het “Statusoverzicht”, rechts onderin het startscherm, zijn dan gedurende 120 dagen de openstaande
verwijsbrieven, gedurende 30 dagen de afgeronde verwijzingen en aanvragen 1e lijns diagnostiek en gedurende 5
dagen de verzonden labaanvragen van de geautoriseerde medewerkers te zien.

6

In de kolom “Verwijzer/aanvr.” [1] is duidelijk te zien wie binnen de praktijk, op welke datum een handeling
heeft uitgevoerd voor een patiënt. U kunt in dit overzicht ook zoeken op geboortedatum of naam van de patiënt
of het ZD-afspraaknummer [2].

Tip 10 Herzenden van een verwijsbrief of annuleren van een verwijzing/ aanvraag
U kunt een verzonden verwijsbrief herzenden naar een andere zorginstelling of een verwijzing/ aanvraag
annuleren. U gaat vanuit het dossier van de patiënt in uw HIS naar ZorgDomein en opent zoals hierboven
beschreven de gewenste verwijzing/ aanvraag. Vanuit het overzicht “Status verwijzing/aanvraag” kunt de
verwijzing/ aanvraag annuleren [1] of de verwijsbrief hergebruiken voor een herverwijzing [2]. Bij herverwijzen
wordt tevens de verwijzing in de initiële zorginstelling geannuleerd.
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Meer informatie vindt u op de website www.zorgdomein.nl
Op de openbare website van ZorgDomein vindt u meer en uitgebreide handleidingen over de functionaliteiten en
instellingen: http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/support/handleidingen/. Hier staan ook hulpprogramma’s voor het
automatisch optimaal instellen van de browser op uw werkplek:
http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/support/zorgdomein-optimalisatie/
Daarnaast helpen wij u natuurlijk graag persoonlijk bij het optimaal gebruiken en instellen van ZorgDomein. Voor
meer informatie en ondersteuning kunt u terecht op www.zorgdomein.nl of bij de Servicedesk op
020-471 52 82 of via servicedesk@zorgdomein.nl
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