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Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven

Toegangstijden
• GGZ
Ook voor GGZ gaan we de
toegangstijden in ZorgDomein
zetten. We willen alles goed af
stemmen, zodat het er per 1
december goed in staat.

Dexascan nu op 2 plekken

• Neurologie

Beeldvormend—nucleaire geneeskunde en röntgenonderzoek.

Vanaf nu staat bij Neurologie niet
meer per specialisatie een
toegangstijd, maar wordt nog
alleen één algemene
toegangstijd vermeld.

Er werd ook vaak gezocht onder Interne geneeskunde en
osteoporose, uitkomend op de dure osteoporosepoli. Daarom is er
een tweede pad bij gekomen:

De dexascan was voorheen te vinden via de weg:

Interne geneeskunde—endocriene aandoeningen—osteoporose.
Het aanbod voor beide paden is identiek: een gewone dexa
inclusief advies voor het vaststellen van de diagnose of een
controle dexa voor het beoordelen van het effect van de therapie.

Feedback geven op zorgaanbod
Verwijzers kunnen nu ook binnen ZorgDomein
feedback geven op het zorgaanbod dat
zorgaanbieders tonen of juist niet tonen in
ZorgDomein.
Ook kan hier doorgegeven worden wanneer
bijvoorbeeld een toegangstijd niet klopt of
wanneer er een telefoonnummer niet werkt.
De feedback over producten van Zuyderland en
MCC Omnes komt binnen bij de ZorgDomein
coördinatoren van Zuyderland en MCC Omnes.
Zij zullen hier vervolgens actie op ondernemen.
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Redactie

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