Releasenotes ZorgDomein versie 4.3.3
Augustus 2012, toelichting voor huisartsen
Deze week is een nieuwe release van ZorgDomein uitgebracht. De release voorziet in een aantal aanpassingen
welke in dit document worden toegelicht.
Wat is er veranderd?
De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
1.

Nieuwe functionaliteit telezorg beschikbaar via ZorgDomein

2.

Wijziging knop ‘Verwijsbrief printen’ in ‘Opslaan in PDF’ in aanvraagformulier telezorg

3.

Wijziging iPhone / iPad toegang telezorg

4.

eLearning ZorgDomein beschikbaar voor de huisarts

5.

Aanvragen thuisprikken in het orderformulier

Deze aanpassingen worden hieronder verder besproken.
1.

Nieuwe functionaliteit telezorg beschikbaar via ZorgDomein

De internetapplicatie ZorgDomein onderscheidt 4 belangrijke kernactiviteiten: verwijzen naar specialistische zorg,
aanvragen eerstelijns diagnostiek, basiszorg en telezorg. In deze release is ook de nieuwe functionaliteit van
‘telezorg’ binnen ZorgDomein een feit, zie figuur 1. Telezorg voldoet aan twee belangrijke uitgangspunten voor
ZorgDomein, te weten onafhankelijkheid wat betreft zorgaanbieder en transparantie voor de huisarts bij keuze uit
beschikbaar zorgaanbod. Daarnaast is ook de website www.teleconsultatie.nl aangepast aan de werkwijze binnen
ZorgDomein.

Figuur 1: De nieuwe applicatie telezorg is bereikbaar via het tabblad ‘aanvragen telezorg’ in ZorgDomein
Als bijlage bij deze releasenotes vindt u een memo waarin de mogelijkheden van telezorg nader worden toegelicht.
Daarnaast zijn een stappenkaart aanvragen telezorg en een uitgebreidere handleiding toegevoegd waarbij het
aanvragen van telezorg wordt uitgelegd.

2.

Wijziging knop ‘Verwijsbrief printen’ in ‘Opslaan als PDF’ in aanvraagformulier telezorg

Het is mogelijk het telezorg aanvraagformulier met het antwoord op te slaan als PDF of te printen. De locatie van
deze knop is verplaatst naar onderaan de pagina, zie figuur 2. Na het opslaan van het formulier als PDF kunt u
ervoor kiezen, indien gewenst, het formulier uit te printen.

Figuur 2: Opslaan als PDF van het aanvraagformulier dat verstuurd is aan de specialist

3.

Wijziging iPhone / iPad toegang telezorg

Met de introductie van de nieuwe telezorg functionaliteit is het mogelijk geworden de status van alle verschillende
typen telezorg aanvragen te volgen op uw iPhone of iPad. Het is tevens mogelijk een teleconsult dermatologie aan
te vragen vanaf uw iPhone of iPad, zie figuur 3. Toegang tot telezorg via iPhone of iPad vraagt u aan bij de
Servicedesk van ZorgDomein via: tel. 020-4715282 of e-mail servicedesk@zorgdomein.nl.

Figuur 3: iPhone statusoverzicht en aanvraag mogelijkheid

4.

eLearning ZorgDomein beschikbaar voor de huisarts

ZorgDomein heeft verschillende functionaliteiten, zoals het verwijzen naar specialistische zorg, het aanvragen van
diagnostiek, etc. Als achtergrondinformatie en uitleg hierover zijn verschillende documenten opgenomen op de
website van ZorgDomein, zoals bijvoorbeeld handleidingen.
Verschillende huisartsen hebben aangegeven dat het handig is om binnen de applicatie (snel) even te kunnen kijken
hoe een onderdeel werkt. Dit is de reden geweest dat eLearning is geïntroduceerd binnen ZorgDomein.
Er zijn twee verschillende mogelijkheden de eLearning-films te bekijken:
1.

Klikken op de knop ‘Uitleg’ in het startscherm van ZorgDomein, zie figuur 4. Er wordt een korte film
gestart waarbij alle mogelijkheden van ZorgDomein kort worden weergegeven (duur: 2 min.).

2.

Onder het menu-item ‘Instructiefilms’ kan een keuze worden gemaakt uit meerdere onderdelen van
ZorgDomein apart waarbij deze onderdelen uitgebreider worden toegelicht, zie figuur 5.

Figuur 4: Klik op de knop voor een korte uitleg over ZorgDomein in zijn geheel

Figuur 5: Onder het oranje menu-item ‘Instructiefilms’ zijn films aan te klikken waarbij apart wordt ingegaan op
verschillende onderdelen van ZorgDomein

5.

Aanvraag thuisprikken in het orderformulier

Bij een groot aantal zorginstellingen is het nu mogelijk om in het laboratorium aanvraagformulier direct aan te
geven of het om een thuisprikaanvraag gaat. Bij deze thuisprikaanvragen is het in de meeste gevallen niet meer
nodig om te bellen met de prikdienst. Om de aanvraag goed te kunnen afhandelen is het wel van belang dat de
prikdienst volledige gegevens ontvangt. Het invullen van een datum is hierbij dan ook verplicht. Dit bleek in de
praktijk niet voldoende helder weergegeven te worden. Vanaf komende release wordt dit gemeld in een pop-up.

