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Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven

GGZ
Tot 1 maart 2017 werden er geen toegangstijden vermeld in ZorgDomein voor de GGZ. Per 1 maart jl.
worden deze maandelijks aangeleverd en bijgewerkt in ZorgDomein. De toegangstijd zal worden vermeld
in kalenderdagen.

Orthopedie

Controle dexa

Het komt steeds vaker voor dat
er in de verwijzingen van
huisartsen richting de poli
orthopedie Zuyderland, twee of
meerdere klachten staan. De poli
orthopedie kan slechts één
klacht per patiënt per dag in
behandeling nemen. Gelieve per
verwijzing één klacht te
beschrijven.

In de vorige editie staat vermeld
dat de controle dexa per 1
februari 2017 beschikbaar is.
Helaas is dit tot op heden nog
niet gelukt in verband met
softwaretechnische problemen.
We houden u op de hoogte over
de voortgang en informeren u
uiteraard gelijk als de controle
dexa wel beschikbaar is in
ZorgDomein.

Ondersteuning Windows Vista en Internet Explorer 9 stopt
Vanaf 11 april 2017 stopt Microsoft met de ondersteuning van besturingssysteem Windows Vista.
Tegelijkertijd zal ZorgDomein Internet Explorer 9 niet langer ondersteunen, omdat van deze browser al
enige tijd geen beveiligingsupdates worden gemaakt.
Gewenste actie: om optimaal te werken met ZorgDomein adviseren we u, als u met één van
bovenstaande systemen werkt, over te gaan tot een ander besturingssysteem en/of een nieuwere IEversie. Welke zijn geschikt? Deze vindt u in de ZorgDomein Systeemvereisten.

Anderhalvelijnszorg en
teledermatologie
Zoals reeds met u gecommuniceerd zal
teledermatologie per 1 april a.s. zijn ingericht.
Donderdag 9 en dinsdag 14 maart a.s. zal er een
"Anders Beter kick off meeting" plaatsvinden waar
anderhalvelijnszorg in de vorm van
teledermatologie en interne geneeskunde een
onderdeel van zal zijn. Heeft u zich nog niet
opgegeven, vul dan via
https://nl.surveymonkey.com/r/apotheekenspecialist
uw aanwezigheid in.
In verband met anderhalvelijnszorg zal er in
ZorgDomein een herkenbare positie komen voor de
producten die vallen onder anderhalvelijn. We
informeren u tzt waar de producten te vinden zijn.
Onder anderhalvelijnszorg vallen:
Per 1 april 2017:
* e-meedenkconsult
* teledermatologie

Snel hierna volgen:
* dexa
* osteoporose spreekuur
* niercheckpoli
In de loop van de tijd wordt het aanbod steeds
verder uitgebreid.
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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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