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Via dit infobulletin blijft u ook dit jaar op de hoogte van nieuwe informatie en
tips over ZorgDomein in de Westelijke Mijnstreek.
UW ZORGDOMEIN TEAM
ZorgDomein is sinds december 2013 live gegaan in de Westelijke Mijnstreek e.o. en verder
doorontwikkeld. De focus verschuift nu naar het beheren van het systeem. Projectmanager Simone
Schoffeleers heeft afgelopen tijd gewerkt aan de borging en overdracht.
Het dagelijkse ZorgDomeinteam bestaat vanaf 1 juni 2015 uit Peggy Reijnders, contentbeheerder en
Armand Meertens, ZorgDomeincoördinator. Simone blijft betrokken bij de doorontwikkeling en
implementatie van modules van ZorgDomein.
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- Beheer ZorgDomein mailbox
- Toegangstijden bijhouden
- Managementrapportages opstellen
- Vullen van ZorgDomein

- Eerste aanspreekpunt calamiteiten
- Inrichting van nieuwe verwijsredenen
- Accountmanagement
- Ondersteuning realisatie nieuwe koppelingen
tussen registratiesystemen en ZorgDomein
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Ook de Servicedesk van ZorgDomein staat tot uw beschikking. De medewerkers helpen u graag met het
beantwoorden van gebruikersvragen over het systeem. De Servicedesk is te bereiken via
T. 020-471 52 82 en E. servicedesk@zorgdomein.nl.
BIJLAGE MEESTUREN VANAF 1 SEPTEMBER MOGELIJK
Op verzoek van huisartsen, ziekenhuis en verloskundigen is onderzocht of het interessant is om
de optie ‘Bijlagen meesturen’ in te voeren in onze regio. Op basis van dit onderzoek, is de
module inmiddels aangeschaft en is de implementatie gestart. Vanaf 1 september 2015 kunt u
relevante documenten meesturen met uw verwijzing via ZorgDomein.

OBDUCTIE AANVRAAG
Vanaf 15 juni kunt u een obductie aanvragen via ZorgDomein. U vindt dit via:
- Eerstelijnsdiagnostiek in het verwijsmenu via pathologie (route met veel klikken)
- Uw hyperlink om verkort in het aanvraagformulier Medische beeldvorming van Atrium-Orbis te komen.
U klikt vervolgens op ‘Pathologie’ (route met minste klikken)
IEDEREEN HEEFT TOCH EEN 06?
Mensen zijn tegenwoordig goed bereikbaar op hun mobiele nummer. Ook in ZorgDomein
is het mogelijk om het 06-nummer van een patiënt te zien. Hiervoor het is het wel nodig
dat in de huisartspraktijk dit telefoonnummer in het HIS wordt ingevuld. Vervolgens kan de
polikliniekmedewerker een patiënt, wanneer nodig, per 06 bereiken. Daarom verzoeken wij
u om de gegevens in uw HIS compleet te maken. Alvast bedankt!
VERWIJZING VOOR INFERTILITEIT
In de MCC Omnes nieuwsbrief, editie april 2015 informeerden wij u over het verwijzen van mannen voor
de verwijsreden infertiliteit/subfertiliteit:

U vindt deze verwijsreden onder Gynaecologie, infertiliteit/subfertiliteit.
WIST U DAT…
… ZorgDomein als organisatie officieel ISO 27001 gecertificeerd is en de officiële verklaring heeft
gekregen dat zij voldoet aan de NEN 7510 norm? Een uitgebreide externe audit heeft bevestigd dat
ZorgDomein haar processen op het gebied van informatiebeveiliging goed op orde heeft en voldoet aan de
eisen.
… ZorgDomein bezig is met een grote verbeterslag van de module om eerstelijns diagnostiek aan te
vragen. Huisarts Paul Bergmans en radioloog Ivo Dubelaar zijn na een preview in de testomgeving
enthousiast over het verbeterde gebruikersgemak. Wij informeren u wanneer de nieuwe versie live gaat.
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