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Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven

KNO-heelkunde
Zorgvraag Epistaxis wordt
toegevoegd in het menu KNOheelkunde.

Interne geneeskunde
Zorgvraag Reumatologische aandoeningen wordt verwijderd uit
het menu Interne geneeskunde.
Er gaan geen zorgproducten vervallen.
Er zijn 2 producten binnen Zuyderland, locatie Sittard, die gebruik
maken van de zorgvraag reumatologische aandoeningen.
- Interne geneeskunde, regulier, consult nefroloog:
zorgproduct blijft te vinden onder vasculaire zorg (zoals nu)
- Interne geneeskunde, verkorte toegangstijd, consult nefroloog:
zorgproduct blijft te vinden onder vasculaire zorg
(zoals nu)

De zorgvraag epistaxis wordt
gekoppeld aan volgende
producten:
- Keel-, neus-, en oorheelkunde
regulier en spoed locatie
Sittard-Geleen
- KNO SEH (verwijzen alleen
buiten kantooruren) locatie
Sittard-Geleen

Informatie over ZorgDomein op Zuyderland website
Sinds kort wordt op de Zuyderland website onder “Algemene informatie voor verwijzers” aanvullend uitleg
gegeven over ZorgDomein.
Via deze link vindt u onder anderen handleidingen waarin interessante onderwerpen met betrekking tot
ZorgDomein kort zijn beschreven.
Binnen de handleiding "Tips en tricks ZorgDomein" vindt u antwoorden op volgende onderwerpen:
• Welke functionaliteiten vind ik binnen de ZorgDomein startscherm?
• Hoe controleer en wijzig ik patiëntgegevens vóór het verwijzen?
• Hoe print of e-mail ik het patiëntbericht aan de patiënt?
• Hoe kan ik bijlage meesturen of bijlagen bekijken en nazenden?
• Welke functionaliteiten biedt het Regieoverzicht? (Controleren, wijzigen of annuleren van opdrachten.)
• Hoe maak ik een export van alle verwijzingen en orders?
• Hoe machtig ik collega’s of assistentes om te kunnen samenwerken in ZorgDomein?

Alle onderwerpen kunnen ook apart worden geopend via de links op de website.

Anders Beter Centrum
Er zijn twee nieuwe producten toegevoegd binnen
het Anders Beter Centrum ten behoeve van de
anderhalvelijnszorg in de Westelijke Mijnstreek en
Echt.
1. Spreekuur Orthopedie:
Onderzoek van patiënt door de kaderhuisarts,
orthopeed en fysiotherapeut in een one-stop-visit
setting.
- Aan te vragen via ZorgDomein – Orthopedie –
Gewrichtsaandoeningen – Schouder –
Anders Beter Centrum – Spreekuur
orthopedie voor schouderklachten.
2. Gynaecologie Horizontaal Verwijzen:
Plaatsen spiraaltje of implanon door de
kaderhuisarts.
- Aan te vragen via ZorgDomein – Gynaecologieverloskunde – Gynaecologie –
Anders Beter Centrum – Plaatsen anticonceptiestaafje of plaatsen spiraaltje.

· 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 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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