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Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven

Voor u ligt de herfsteditie van ZorgDomein Infobulletin.

Controle Dexa
De controle Dexa zal binnenkort
worden ingericht in ZorgDomein,
onder Medische Beeldvorming,
Nucleaire Geneeskunde waar
ook de Dexa scan te vinden is.
Hierdoor hoeft u niet langer
informatie in te vullen die niet
relevant is voor een controle
Dexa.

E-meedenkconsult
Het e-meedenkconsult Interne Geneeskunde is sinds half
september 2016 in de volle breedte ingezet. Dus geen loting meer
voor wel/geen antwoord, geen 'informed consent', maar gewoon
een ZorgDomeinverwijzing en altijd antwoord! Het antwoord wordt
binnen 48 uur verstuurd.
Het vak Interne Geneeskunde leent zich uitstekend voor virtuele
meedenkconsulten. Zeker voor oudere patiënten waar een
verwijzing altijd veel logistieke rondslomp met zich mee brengt, is
het mogelijk een ideale tool als ondersteuning voor de huisarts.
Als MCC Omnes geloven we in dit concept om tweede lijns
expertise op een makkelijke en laagdrempelige manier in te zetten
in de eerste lijn.

Echo aorta
Het product Echo aorta is sinds 1
augustus jl. actueel binnen
ZorgDomein. Nieuw onderzoek
bij medische beeldvorming kan
sinds 1 augustus het product
Echo aorta worden aangevraagd
in ZorgDomein. Het product zit in
de verzamelgroep Echo
Abdomen.

Spiraaltje
Een extra product is aangemaakt voor het plaatsen van een
spiraaltje onder Gynaecologie – Anticonceptie – Plaatsen
spiraaltje. Het betreft een regulier product. U hoeft geen recept
voor iud te maken, dit wordt geleverd door de poli Gynaecologie.
Er staan nu 3 producten onder Anticonceptie:
Gynaecologie – regulier*
Gynaecologie – VTT*
Plaatsen spiraaltje – regulier
* hier is de tekst met verwijzing naar spiraaltje weggehaald omdat
het nu een apart product is.
In de nabije toekomst willen we een alternatief aanbieden rondom
het plaatsen van spiraaltjes, zodat geen verwijzing naar de 2e lijn
meer nodig is.

Hyperhidrosis
In ZorgDomein kan onder het specialisme “Neurologie” de behandeling van hyperhidrosis met botox
worden aangevraagd. Uitvoering van de behandeling vindt vervolgens door de afdeling KNF plaats.
De KNF behandelt patiënten met hyperhidrosis axillaris, hyperhidrosis palmaris en hyperhidrosis
behaarde hoofdhuid.
Niet behandeld worden: hyperhidrosis voeten, ruggen, liezen of bilnaden. Reden hiervoor is dat de
behandeling op deze lichaamsdelen als te pijnlijk wordt ervaren.

Buitenpolikliniek De
Eghte in Echt

VTT-traject voor KNO
Op verzoek van de KNO-artsen hebben we naast de reguliere
producten bij KNO sinds 11 juli ook een apart product met verkorte
toegangstijd ingericht, een VTT-traject. Uw patiënt is dan sneller
aan de beurt.

Per 18 juli jl. is Buitenpolikliniek
De Eghte in Echt geopend.
Verwijzen gebeurt via de
polikliniek Gynaecologie. Zij
maken met de patiënte
telefonisch een afspraak en
overleggen over de
(on)mogelijkheden voor wat
betreft een afspraak in Echt bij
de Eghte.

Toegangstijden
De toegangstijden voor de Infertiliteit-, MDL- en OSAS-poli bleken niet actueel. Inmiddels kunt u weer
vertrouwen op de toegangstijden in ZorgDomein. Binnenkort vindt u in de Werkafspraken (app) de
interpretatie van de toegangstijden.

· Informatie voor huisarts- en verloskundigenpraktijken · Informatie voor huisartspraktijken · Informatie voor verloskundigenpraktijken

Colofon

Redactie

ZorgDomein is een uitgave van MCC Omnes en wordt 1x per 2
maanden verstuurd aan praktijkmedewerkers in de Westelijke
Mijnstreek. Eerdere edities kunt u nalezen in de app
'Werkafspraken MCC Omnes' onder 'Nieuws'.
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