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IPT Telemedicine
actief in ZorgDomein!
IPT Telemedicine, dienstverlener op het gebied van hartritmediagnostiek, is continue bezig om het gebruik
van haar diensten voor u te vergemakkelijken. Zo kunt u nu patiënten die gebruik maken van onze eventrecorders, aanmelden via ZorgDomein. Zoveel mogelijk patiëntgegevens worden dan vanuit uw HIS overgenomen en ingevuld op het voorschrift. Dat scheelt een hoop invul-beslommeringen.
Als u nu papieren voorschriften
gebruikt, dan vult u nu nog met
de hand de patiëntgegevens in op
het papieren voorschrift. Werken
met ZorgDomein kan het invullen van het formulier veel eenvoudiger maken. Via  ZorgDomein
worden patiëntgegevens vanuit
uw HIS overgenomen en ingevuld
op de digitale webpagina van IPT
Telemedicine. Bij aanmelding van
een patiënt op de IPT webpagina  
krijgt u direct van IPT een IDnummer retour. Dit automatisch
toegekende   ID-nummer van IPT
geeft u mee aan de patiënt. Wel
blijft het noodzakelijk om het
voorschrift te printen, relevante
medicatie bij te voegen, het voorschrift te tekenen en deze terug
te faxen naar IPT. Aan het einde
van het voorschrijfproces krijgt u
de mogelijkheid om benodigdheden als plakkers en batterijen te
bestellen.

Voordelen
• tijdsbesparing voor

huisarts, assistente en
patiënt
• altijd de juiste gegevens
• invulwerk is verleden tijd
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Als u nu digitaal voorschrijft, dan
schrijft u nu nog voor via onze
eigen webpagina en vult u bij
iedere aanmelding alle patiëntgegevens in. Met behulp van
ZorgDomein is dit invulwerk verleden tijd. Ook hoeft u niet meer
apart in te loggen.
De voorschriften moeten wel in een
keer helemaal worden ingevuld en
verwerkt.  Voorwerk doen en later
afmaken lukt niet meer.  

Nieuw bij ZorgDomein
Voordat u gebruik kunt maken
van de diensten van ZorgDomein,
moet u zichzelf hebben aangemeld bij ZorgDomein. Dit kunt u
doen via:
en
‘aanmelden als verwijzer’;
 een mail sturen naar
servicedesk@zorgdomein.nl;
 of bellen met 020-4715282.

Voorschrijven via ZorgDomein bij IPT
Om te starten met deze snelle
en efficiënte manier van werken,
klikt u in de LinkBox van de ZorgDomein-applicatie ‘IPT-hartritme
diagnost.’ aan. U komt dan op
onze aanmeldpagina uit.
Op de achterkant van deze
InfoPorTaal staat een voorbeeld
van de ZorgDomein applicatie afgebeeld, waarop u dit kunt zien.
Ook staat hier het stappenplan:
‘aanmelden
via
ZorgDomein’
weergegeven.

Als u via ZorgDomein wilt voorschrijven en dit nog niet bij ons
heeft aangegeven, dan kunt u dit
vermelden op het IPT Evaluatie
formulier of mailen naar:
info@ipt-telemedicine.nl. Wij zorgen er dan voor dat u snel van
start kan gaan.

 www.zorgdomein.nl

Handig is om hierbij te vermelden dat u ZorgDomein onder
andere wilt gebruiken voor IPT.

Nieuw bij IPT
Als u nog geen gebruik
maakt van onze diensten
en geïnteresseerd bent
geraakt, dan kunt u ook
mailen naar:
info@ipt-telemedicine.nl.

27-10-11 09:06

IPT activeren in ZorgDomein
Indien u nog niet bekend bent bij ZorgDomein meldt u zichzelf aan, zie oranje kader op de voorpagina;
U meldt IPT dat u via ZorgDomein wilt gaan aanmelden;
IPT geeft aan ZorgDomein door dat u via ZorgDomein wilt gaan aanmelden;
ZorgDomein activeert IPT in de linkbox van ZorgDomein.

Of u doet alles zelf:
Indien u nog niet bekend bent bij ZorgDomein meldt u zichzelf aan;
In uw ZorgDomein profiel drukt u op ‘linkbox beheren’;
U voegt IPT toe aan de linkbox.

Stappenplan aanmelden via ZorgDomein
Stap 1: Open de ZorgDomein applicatie vanuit uw eigen HIS.
Stap 2: Klik in de LinkBox op ‘IPT hartritmediagnost.’ zie oranje pijl in onderstaande tekening.
Stap 3: Vul het voorschriftformulier zo compleet mogelijk in en druk op ‘Formulier versturen’.
Stap 4: Controleer de ingevulde gegevens en druk op ‘Patiënt aanmelden’.
Stap 5:	Schrijf het op het scherm vermelde IPT ID-nummer over op het ID-kaartje dat u
meegeeft aan de patiënt.
Stap 6: Open het voorschriftformulier door op de knop ‘PDF’, ‘Word’ of ‘Webpagina’ te drukken.
Stap 7: Druk het voorschriftformulier af en onderteken het Voorschrift en Uitgifte & Machtiging.
Stap 8: Fax het voorschrift met bijgevoegde relevante medicatie naar IPT.

Voorbeeld van ZorgDomein applicatie
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