Digitale nieuwsbrief juli 2016

Voor u de nieuwste editie van het ZorgDomein Infobulletin, met ons nieuwe logo en in een geheel nieuw
jasje. En met de zomerperiode voor de deur willen we u graag een hele fijne, zonnige, leuke, gezellige en
inspiratievolle vakantie wensen, met de mensen die u lief zijn.

Nieuwe afspraken over ‘No show patiënten’
Bijgaand nieuw afgesproken punten in de regioafspraken over ‘no show patiënten’.
Als er sprake is geweest van een no show patiënt gaat er een e-mail of telefoontje vanuit poli of specialist
naar de huisarts en wordt de verwijsbrief verwijderd. Dit wordt nu uitgebreid met de afspraak dat bij drie
keer no show van controlebezoeken de huisarts een bericht krijgt.

Vind-route Mitralis
Expertise Centrum
Wondzorg
We hebben van Mitralis
begrepen dat steeds meer
huisartsen verwijzen via
ZorgDomein, waarbij het Mitralis
Expertise Centrum Wondzorg in
Heerlen soms toch nog lastig is
te vinden. Het nieuwe verwijspad
verloopt via 2 kanalen:
1 Dermatologie/overige
zorgvragen
2 Verpleging en
verzorging/overige zorgvragen
De keuze is regulier of spoed,
wachttijd respectievelijk 1 dag of
0 dagen.

Geboortecentrum Heerlen
Per 1 juli 2016 verhuist het geboortecentrum naar Zuyderland
Heerlen. Door deze lateralisatie veranderen zaken in ZorgDomein.
Voor huisartsenpraktijken: aangaande verwijzingen
gynaecologie (verloskunde). Voor sommige producten zal in
ZorgDomein geen verwijsmogelijkheid meer zijn met locatie Sittard,
maar richting Heerlen.
Voor verloskundigenpraktijken: aangaande verwijzingen
verloskunde. Alle spoedproducten zullen in ZorgDomein niet meer
aan te vragen zijn met locatie Sittard, maar met locatie Heerlen.

Slaap- en snurkcentrum
Vanuit Zuyderland werd gesignaleerd dat de aanvragen, met name voor het slaap- en snurkcentrum, niet
altijd worden bevestigd. Om patiënten niet onnodig te laten wachten op een uitnodiging voor het
onderzoek, willen we u daarom vragen te denken aan de bevestiging.

Meditta-pilot ‘vermoeden Linker
Ventrikel Hypertrofie’ is gestart, alleen
voor pilot-huisartsen
De pilot ‘eenmalige consultatie cardioloog in
verband met vermoeden Linker Ventrikel
Hypertrofie’ binnen het zorgprogramma CVRM
van Meditta is van start gegaan. Vanaf maandag 6
juni is het mogelijk via ZorgDomein patiënten te
verwijzen voor dit zorgproduct. Het is in
ZorgDomein te vinden onder “Cardiologie/cardio
vasculaire risico”.
LET OP: voorlopig is dit proces enkel aan te
vragen door huisartsen die deelnemen aan de
pilot.
Meditta houdt u op de hoogte van een eventuele
uitrol in de toekomst. Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben hierover, kunt u mailen naar
Marion Bonne, gespecialiseerd verpleegkundige
CVRM, marionbonne@meditta.nl.

Let op bij doorverwijzen in V5
Bij doorverwijzing naar een specialist in ZorgDomein V5 staat de meest verwezen specialist bovenaan in
de rij. In V4 stond de laatst gebruikte specialist bovenaan. Let op bij uw keuze, hier is dus een duidelijk
verschil.
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