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VOOR  HUISARTSEN- EN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJKEN 31 AUGUSTUS 2015, NUMMER 18 

 
Voor u ligt de nieuwste editie van het ZorgDomein infobulletin. Voor de eerste 
keer informeren wij vanuit MCC Omnes via deze weg ook de verloskundigen 
in de Westelijke Mijnstreek over ontwikkelingen rondom het verwijzen en het  
aanvragen van eerstelijns diagnostiek via ZorgDomein. 
 

 
 
 
 

 

‘BIJLAGEN INSTUREN’ LAAT NOG EVEN OP ZICH WACHTEN 

 

MCC Omnes krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is om de module ‘Bijlage meesturen’ 
binnen ZorgDomein aan te schaffen. Wij voldoen graag aan dit verzoek. Daarom is binnen een 
werkgroep onderzocht wat nodig is voor een goede implementatie van deze module. Wij lieten u 
eerder weten dat het meesturen van bijlagen vanaf 1 september 2015 mogelijk zou worden.  
 
Bij het testen van het meesturen van bijlagen blijkt echter dat o.a. het verwijderen van reeds ingestuurde 
bijlagen niet soepel verloopt. Ook kon het ziekenhuis bij ontvangst niet goed herleiden welke patiënt het 
betreft. Daarom hebben wij geconcludeerd dat het meesturen van bijlagen nog niet vanaf 1 september 
mogelijk is. Wij hopen u tegelijkertijd met de livegang van de nieuwe versie van ZorgDomein te mogen 
verblijden met een goed functionerende ‘Bijlage meesturen’-module. 
 

ZORGDOMEIN VERNIEUWD 

 

Vanaf 26 september 2015 wordt de nieuwste versie van ZorgDomein in gebruik genomen. Deze vijfde 

versie (die V5 wordt genoemd) biedt meer mogelijkheden, meer gebruikersgemak én meer snelheid. Om 

de overgang goed te laten verlopen is ZorgDomein vanaf vrijdag 25 september 18.00 uur gedurende dat 

weekend niet beschikbaar. Op maandag 28 september kunt u gewoon weer verwijzingen versturen en 

eerstelijns diagnostiek aanvragen. Medewerkers, die in het weekend van 25 september op de 

huisartsenpost werken, worden door het management geïnformeerd over de tijdelijke werkwijze. 

 

VOORBEREIDING NODIG? 

 

Kent u het knopje ‘Voorbereiding’ in ZorgDomein? Op het moment dat u uw keuze maakt voor een 

verwijstype, ziet u rechts in beeld of er een voorbereiding nodig is voordat u de patiënt verwijst. Als er bij 

‘Voorbereiding’ een oranje ‘ja’ staat, kunt u de informatie lezen door met uw muis over deze ‘ja’ te vegen. 

De informatie die in het pop up-scherm wordt gegeven, helpt u bij het verwijzen van uw patiënt. 

 
 



 

BELLEN OP DE JUISTE TIJD (huisartsen) 

 
Steeds meer patiënten bellen buiten de afgesproken beltijden naar het ziekenhuis om een afspraak te 
maken. Voor het verdelen van de werkdruk is het echter belangrijk dat patiënten op de afgesproken tijden 
bellen. U kunt hierin een rol spelen door de patiënt te vragen om de beltijden te respecteren. Deze staan 
vermeld op het patiëntbericht.  
 
Wij bedanken u voor uw inzet! 
 

VERANDERINGEN IN HET VERWIJSMENU (verloskundigen) 

 

Tegelijkertijd met het livegaan van de nieuwe versie van ZorgDomein op 26 september 2015, wordt voor 
de verloskundigen het vernieuwde menu zichtbaar. Charlotte Peerboom namens verloskundigen Kring 
Westelijke Mijnstreek en een aantal verloskundigen uit onze regio hebben meegedacht over de inrichting 
van dit verwijsmenu. ZorgDomein bedankt jullie voor jullie bijdrage. 
 
De categorieën die nieuw worden toegevoegd, hebben een groene kleur gekregen. 
 
Nieuw toegevoegd zijn de verwijsredenen: 

 Belaste verloskundige anamnese 
 Belaste medische anamnese 
 Diabetes 
 Hypertensie 
 Overige zorgvragen 
 Bloedverlies 
 Discongruente groei 
 Dreigende vroeggeboorte 
 Liggingsafwijkingen 
 Meerlingzwangerschap 
 Minder leven 
 Problemen tijdens bevalling 
 Serotiniteit 
 Overige zorgvragen 
 

3 VRAGEN OVER HET VERKORT TOEGANGSTRAJECT (verloskundigen) 

 
Vraag: Wanneer kies ik voor het verkort toegangstraject?  
Antwoord: Als u een patiënt buiten kantoortijden verwijst en het is geen directe spoed, terwijl u wel de 
patiënt de volgende dag wilt laten zien. 
 
Vraag: Waarom kiest u in bovengenoemde situatie het verkort toegangstraject? 
Antwoord: Door het verkort toegangstraject te kiezen, komt de informatie over het plannen van de 
afspraak bij de poli binnen. Zij weten dan dat er op korte termijn een afspraak gepland gaat worden.  
 
Vraag: Waarom kies ik in dit geval niet voor een spoedverwijzing? 
Antwoord: U kiest niet voor een spoed-verwijzing, omdat bij spoed de verwijzing rechtstreeks naar de 
betreffende afdeling gaat. Hiervoor is telefonisch contact tussen u en de polikliniek of arts nodig. 
 

 Colofon 
Dit ZorgDomein infobulletin is een uitgave van MCC Omnes. Het infobulletin wordt 1x per 2 maanden verstuurd aan huisartsen en verloskundigen 
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. Mail naar zorgdomein@mcc-omnes.nl als u dit infobulletin niet wilt ontvangen. 
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