Digitale nieuwsbrief juni 2017

Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven

CVRM

ZorgDomein essentials via MCC Omnes
ZorgDomein Infobulletin
U krijgt als gebruiker van ZorgDomein nieuwsbrieven die
rechtstreeks van ZorgDomein komen. Daarnaast ontvangt u ook
informatie over ZorgDomein in de nieuwsbrieven van Meditta. Niet
al het vermelde nieuws is relevant voor het aanvragen van
diagnostiek of verwijzingen naar Zuyderland.

Medio juli 2017 wordt het voor
alle huisartsen mogelijk om
binnen het chronische
zorgprogramma CVRM Meditta
eenmalig de cardioloog te
consulteren bij vermoeden linker
ventrikel hypertrofie (LVH). Dit is
namelijk geen pilot meer. De
aanvraag is terug te vinden
onder ‘cardiologie’.

Het nieuws in deze MCC Omnes ZorgDomein nieuwsbrief is dan
ook exact toegespitst op het gebruik van ZorgDomein, voor zover
het diagnostiekaanvragen en verwijzingen betreft die relevant zijn
voor de interactie tussen u en MCC Omnes en voor verwijzingen
naar Zuyderland.

Aanpassingen GGz
Het eenmalig consult GGz is nu ook via ZorgDomein aan te vragen in de vorm van een consult,
telefonisch advies of een e-mail consult. Het gaat dan om bijvoorbeeld diagnostiek en/of advies waarvoor
een maximale tijd staat van 90 minuten (gesprek en rapportage). Helpend is als relevante GGz
voorinformatie wordt geüpload.
Bij ouderenzorg zijn de kiesmogelijkheden sterk vereenvoudigd. Bij aanvraag voor ADHD behandeling in
de Generalistische Basis GGZ is duidelijker aangegeven dat hier geen diagnostiek en medicatieadvies
kan plaatsvinden.
Nieuw is ook dat niet-crisisgevoelige 18+ cliënten die in randgemeenten wonen, zoals Merkelbeek en
Brunssum, nu ook terecht kunnen bij Zuyderland GGz poli’s in Heerlen, Brunssum of Kerkrade voor

algemene psychiatrie. Dus niet alleen voor psychiatrische problematiek in combinatie met co-morbide
somatiek.

Software update
ZorgDomein blijft verbeteringen doorvoeren om het gebruiksgemak en de mogelijkheden van de
applicatie te vergroten. Deze software update geeft u inzicht in de diverse aanpassingen.
LET OP: Ondersteuning IE10 stopt per 27 juni 2017 Per 27 juni 2017 is het niet meer mogelijk om
ZorgDomein te gebruiken met Internet Explorer versie 10. IE10 bevat standaardinstellingen die
beveiligingsrisico’s met zich mee kunnen brengen waardoor ZorgDomein genoodzaakt is deze versie niet
langer te ondersteunen.
Gewenste actie: maakt u nog gebruik van IE10? Dan het advies over te gaan tot een andere browser
(bijvoorbeeld Firefox) en/of een hogere IE-versie. Welke geschikt zijn, vindt u in de ZorgDomein
Systeemvereisten.
Bijlagen uploaden Verwijzers kunnen meerdere bijlagen tegelijkertijd uploaden in plaats van één-vooréén. Hierdoor kan een verwijzing of aanvraag sneller worden afgerond.
Voorkeur specialist Verwijzers kunnen een voorkeur voor een specialist toevoegen bij verwijs- en
combinatieafspraken (voorheen enkel bij regulier). Bij het opgeven van een voorkeursspecialist van
voorkeur kan de toegangstijd afwijken van de getoonde toegangstijd.
Inzien protocolinformatie Verwijzers kunnen vanuit een verwijsbrief en aanvraagformulier het protocol
inzien. Dit is handig om bijvoorbeeld tijdens het maken van een verwijsbrief nog even de gevraagde
voorbereiding te bekijken.

Gewijzigde procedure verwijzing BI-RADS 0
We hebben u middels een aparte brief al eerder bericht over de gewijzigde procedure verwijzing BIRADS 0 bij Zuyderland met ingang van 1 juni 2017 conform de geactualiseerde NHG Standaard
Borstkanker (december 2016).
De diagnostiek voor patiënten met BI-RADS 0 kunt u aanvragen bij Borstcentrum Zuyd met behulp van
de ordermodule in ZorgDomein. De procedure voor aanvragen diagnostiek bij BI-RADS 0 vindt u als
volgt:

Zuyderland beter bereikbaar
Zuyderland werkt continu aan een betere dienstverlening voor haar patiënten/cliënten, zorgverleners en
overige relaties. Een belangrijke stap is gezet in de verbetering van de telefonische bereikbaarheid.

Locatie Sittard-Geleen en de (betreffende) Zorgcentra worden in het weekend van 24 -25 juni gemigreerd
naar 088-nummers. Locatie Heerlen schakelt als laatste om, in het weekend van 15 – 16 juli.
Voordelen
Na de migratie:
* is er één centraal nummer voor alle ziekenhuislocaties: 088 - 459 7777
* is elk specialisme via één nummer bereikbaar over de locaties heen
* zijn alle poliklinieken bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur
De oude telefoonnummers worden voor drie maanden doorgeschakeld. De telefoonnummers in
ZorgDomein worden tijdig gewijzigd. Faxnummers en 06-nummers blijven ongewijzigd op enkele
uitzonderingen na.
De bereikbaarheid van de Zorgcentra, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg en Huishoudelijke hulp
verandert niet. Het algemene nummer van de Klantenservice blijft 088 - 458 8888.

Controle dexa
Een lang gekoesterde wens is
gerealiseerd, naast de dexa
aanvraag is er nu ook een aparte
aanvraag gekomen voor de
controle dexa. Hierbij zijn de
vragen toegespitst op het advies
van de internist om te stoppen
met de behandeling, de
behandeling voort te zetten of te
wijzigen. Het nieuwe formulier
kunt u vinden onder het bekende
hoofdstuk ‘nucleair’.

Wist u dat:
* De toegangstijd versneld kan worden als u direct met uw
aanvraag eenmalig consult GGz ook relevante GGz voorinformatie
uploadt?
* Binnen enkele maanden de daadwerkelijke wachttijden per GGzzorgprogramma zichtbaar worden in ZorgDomein?
* Vanaf 1 augustus de GGz-verwijsbrieven uitgebreid worden met
de mogelijkheid om het e-mailadres van de patiënt toe te voegen?

· 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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