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Voor u ligt de nieuwste editie van het ZorgDomein Infobulletin.
HYPERHIDROSIS VIA NEUROLOGIE
Sinds 18 januari 2016 is de verwijzing van een patiënt met hyperhidrosis te vinden onder Neurologie.
Voorheen was dit onderzoek aan te vragen via de ordermodule (eerstelijns diagnostiek). Aangezien de
verwijzing voor hyperhydrosis diagnostiek en de behandeling met botox behelst, is het een reguliere
verwijzing.
Verwijzing naar hyperhidrosis binnen ZorgDomein:
- Neurologie, overige zorgvragen, hyperhidrosis
GRAAG BELLEN BIJ ANNULERING
Op 11 december 2015 mailde ZorgDomein u een Nieuwsflits waarin zij aankondigden dat het mogelijk is om
verwijzingen en onbeantwoorde teleconsulten te hergebruiken en annuleringsberichten te verzenden. Voor
Zuyderland is het verzenden van annuleringsberichten echter niet ingericht. Dit betekent dat bij een annulering
NIET automatisch een mail aan het ziekenhuis wordt verzonden. Hiervoor dient u nog steeds met de
betreffende poli te bellen.
WONDZORG
Vanaf maandag 15 februari 2016 is het mogelijk om via ZorgDomein naar het Mitralis Expertise Centrum
Wondzorg in Heerlen te verwijzen. In dit expertisecentrum wordt de wondzorg verricht door speciaal hiervoor
opgeleide verpleegkundigen. Indien nodig vindt in overleg met de huisarts een verwijzing plaats naar een
medisch specialist of wordt een multidisciplinair overleg opgestart. De verpleegkundigen van het centrum
bezoeken ook cliënten in de thuissituatie als bezoek om redenen niet mogelijk is in het centrum. Aangezien de
Westelijke Mijnstreek geen expertisecentrum heeft, adviseren Zuyderland en MCC Omnes u om gebruik te
maken van de aanwezige kennis in Heerlen.
Bijlage van de wond
Een extra voordeel van verwijzen via ZorgDomein is dat u een foto van de wond kunt maken en deze als
bijlage met de verwijzing kunt meesturen.
Verwijzing naar het Expertise Centrum Wondzorg binnen ZorgDomein kan vanaf 15 februari via de
specialismen en verwijsredenen:
- Heelkunde, overige zorgaanvragen, wondzorg
- Dermatologie, overige zorgaanvragen, wondzorg
Wilt u meer weten over het Expertisecentrum Wondzorg? Neem dan eens een kijkje op www.bbeterzorg.nl.
VOORUITBLIK
 In het vorige infobulletin informeerden wij u dat de streefdatum voor livegang voor het verwijzen via
ZorgDomein in regio Parkstad 4 april is. De implementatie ligt op schema.
 MCC Omnes is momenteel aan het onderzoeken of e-consultatie via ZorgDomein in de toekomst wordt
ingezet.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

WIST U DAT…
 De toegangstijd voor de poli Neurologie structurele aandacht heeft? De laatste tijd betreffen de
toegangstijden 4 tot 5 weken. Zuyderland Medisch Centrum streeft ernaar de toegangstijd te verlagen.
Hiervoor zijn diverse acties uitgevoerd, zoals de inzet van extra dagdelen voor de poli Neurologie.
 De overgang naar de nieuwste versie van ZorgDomein (versie 5) ervoor heeft gezorgd dat niet alle teksten
van de patiëntberichten goed zijn overgezet? De patiëntberichten worden momenteel gecontroleerd. Valt u
iets op? Dan mag u een mailtje sturen naar zorgdomein@mcc-omnes.nl. Alvast bedankt.
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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