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De handleiding ‘Bijlagen verzenden’ geeft 
u tips over het verzenden van bijlagen. 
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Op vrijdag 30 oktober gaan live: 

 ZorgDomein via tablet 
 meesturen van bijlagen 
 nieuwste versie van ZorgDomein (V5) 
 verwijzing naar palliatieve consultatie (vanaf 1 november) 
 nieuw verwijsmenu voor verloskundigen 
 spoedverwijzingen van zwangere vrouwen worden doorgeleid naar verloskamer 

 
 
 
 
 

 
 

HANDLEIDING BIJLAGEN MEESTUREN 
 

Het meesturen van bijlagen naar alle specialismen van 
Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, Zuyderland 
Geestelijke Gezondheidszorg en Zuyderland Revalidatie kan 
vanaf vrijdag 30 oktober. Informatie over het bijvoegen, 
versturen en wat te doen als er een verkeerde bijlage is 
meegestuurd, treft u in de handleiding aan bij dit infobulletin. 
 
Hoe werkt het? 

U kunt bij alle verwijsbrieven bijlagen meesturen. Bijlagen kunnen in de onderstaande bestandstypen 

meegestuurd worden: *.doc, *.docx, *.tiff, *.tiffx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg 

 
U start uw verwijzing zoals u gewend ben in ZorgDomein. Onderaan de verwijsbrief ziet u een balk waar u de 
bijlage(n) kunt toevoegen. De gele pijl geeft aan waar de knop ‘Bijlage uploaden’ staat.  
 

 
 
Verzonden bijlage annuleren 
Indien u na het verzenden van een bijlage erachter komt dat u een bijlagen bent vergeten of dat u een 
verkeerde bijlage heeft meegestuurd, kunt u dit vooralsnog niet digitaal herstellen. Met de poliklinieken is de 
afspraak gemaakt dat u belt naar de betreffende afdeling. De polikliniek verwijdert dan uw verwijzing en u 
stuurt een nieuwe in met correcte bijlagen. 
 
Zorgdomein werkt eraan dit zo spoedig mogelijk digitaal te kunnen oplossen. Wij informeren u zodra deze 
functionaliteit operationeel wordt. 
 
Specifieke bijlages 
Als er om specifieke bijlages wordt gevraagd, ziet u dit terug na de keuze voor een verwijsreden onder het 
kopje ‘voorbereiding’ in het zorgaanbodscherm. Indien u bij voorbereiding ‘ja’ ziet staan, kunt u lezen wat er 
gevraagd wordt door met uw cursor op de ‘ja’ te gaan staan. 



ZORGDOMEIN VIA TABLET 
 

Op 30 oktober gaat de nieuwste versie van ZorgDomein live. Deze vijfde versie (V5) biedt u meer 
mogelijkheden, gebruiksgemak en snelheid. Een positieve verandering is dat u ook vanaf een tablet 
verwijzingen kunt insturen en diagnostiek aanvragen. Dit is vooral handig als u visites aflegt, zowel binnen als 
buiten kantoortijden. 
 
Op 17 en 22 september jl. heeft ZorgDomein een digitale scholing (webinar) verzorgd om u een kijkje te geven 
in de nieuwe digitale omgeving. Heeft u hieraan niet kunnen deelnemen ben bent u benieuwd? Neem dan een 
kijkje via: www.zorgdomein.nl/nl_nl/demo-en-films/demo-en-
films/zorgdomein_versie_5_webinar_dinsdag_22_september  
 

WIJZIGINGEN IN AANVRAGEN  DIAGNOSTIEK (huisartsen) 

 

In de vijfde versie (V5) van ZorgDomein staan een aantal onderzoeken op een andere plek: 
 

 Het verwijzen naar specialismen en het aanvragen van onderzoeken worden voortaan samen 
weergegeven in 1 scherm. U hoeft niet meer in het startscherm te klikken op de ordermodule 
 

 Vanaf 30 oktober zijn er 3 clusters voor diagnostiek:  
1. Beeldvormend 
2. Functieonderzoek 
3. Laboratorium 
Onder deze clusters zijn Nucleaire geneeskunde, Endoscopie en Pathologie onder gebracht 
 

 Pathologie is te vinden onder Laboratorium. Dit is het enige onderzoek dat Zuyderland Medisch Centrum 
onder Laboratorium aanbiedt. De overige labaanvragen zijn via Cyberlab aan te vragen 

 

Nucleaire 
geneeskunde is 
te vinden onder 
Beeldvormend 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endoscopie en 
Klinische 
neurofysiologie 
staan onder 
Functieonderzoek 
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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 

 
 
 
 
 

 

ANTISTOLLING? (huisartsen) 
 

Als u patiënten met de verwijsredenen recente herpes zoster of chronische pijn verwijst naar de afdeling 
Anesthesiologie - pijngeneeskunde vragen wij u om goed aan te geven of uw patiënt antistolling gebruikt. Op 
die manier kan de ziekenhuismedewerker inschatten of de behandeling door kan gaan. 
 

VRIJE INLOOP STANDAARD RÖNTGENFOTO POSITIEF ONTVANGEN (huisartsen) 
 

Sinds 1 oktober 2015 kunnen patiënten de keuze maken om gebruik te maken van het vrije inloopspreekuur 
voor het laten maken van een standaard röntgenfoto. Vanuit huisartspraktijken hebben wij positieve reacties 
op dit initiatief gekregen. Ook werd gemeld dat patiënten het prettig vinden dat ze de keuze hebben tussen het 
vrije inloopspreekuur en het bellen voor een afspraak. 
 
We hebben deze wijziging gerealiseerd op verzoek van een aantal huisartsen. Heeft u ook een goed idee? 
Neem dan contact met ons op via info@mcc-omnes.nl. 
 

PALLIATIEVE CONSULTATIE (huisartsen) 
 

Vanaf 1 november a.s. kunt u via ZorgDomein palliatieve consultatie aanvragen. U vindt deze verwijsreden via 
Interne geneeskunde of Geriatrie. Klik vervolgens op ‘overige verwijsreden’. Wij informeren u verder over de 
inrichting van het TPA-team via de nieuwsbrief van MCC Omnes. 
 

NIEUW VERWIJSMENU (verloskundigen) 
 

Per 30 oktober gaat het nieuwe verwijsmenu live. 
Wij informeerden u in augustus over deze 
verandering. Om uw geheugen op te frissen, 
vermelden we hier nogmaals de informatie die in 
infobulletin 18 heeft gestaan. 
 
 

 
 
 
 
 



 

DIRECT NAAR DE VERLOSKAMER (verloskundigen) 
 

Vanaf 30 oktober worden spoedaanvragen die via ZorgDomein binnenkomen, doorgeleid naar de 
verloskamer. 
 
Het verzoek voor deze wijziging werd door verloskundigen bij ons neergelegd. De spoedstroom van de 
verwijzingen voor verloskundigen werd doorgeleid naar de SEH, terwijl dit voor zwangere vrouwen bij de 
verloskamer terecht dient te komen. 
 
De werkwijze blijft dat u bij een spoedverwijzing altijd eerst belt met de afdeling. Vervolgens verstuurt u 
de verwijzing zodra u internet hebt. Met de livegang van de nieuwste versie van ZorgDomein (V5) kunt u 
dit ook via een tablet doen.  
 

 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. 

Redactie Functie     Telefoon  E-mail 
Tjeu Klaassen en Arnold Verijdt  leden van huisartsenklankbordgroep 
Paul Bergmans huisarts en directielid MCC Omnes 
Charlottte Peerboom lid van verloskundigen Kring Westelijke Mijnstreek  
Simone Schoffeleers coördinator ZorgDomein     06-316 955 84 zorgdomein@mcc-omnes.nl  
Peggy Reijnders contentbeheerder ZorgDomein   06-429 846 62 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  
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