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Zorgvraag patiënt huisarts snel en compleet in beeld bij Savant Zorg 
 
Huisartsen in de regio Peelland en de gemeenten Geldrop en Mierlo kunnen 
vanaf 14 januari aanstaande via ZorgDomein voor hun patiënten gemakkelijk 
en snel digitaal zorg aanvragen bij Savant Zorg. Met ZorgDomein optimaliseert 
Savant haar service naar huisartsen en klanten. Het resultaat is een nieuwe 
wijze van samenwerking tussen huisartsen en Savant Zorg waar zeker ook de 
klant de vruchten van plukt. Het ondersteunt de huisarts in het proces van 
verwijzen naar vervolgzorg en geeft huisartsen en hun patiënten inzicht in het 
actuele zorgaanbod, het zorgtraject en de wachttijden. 
 
Snel opstarten van de zorg 
ZorgDomein biedt huisartsen de mogelijkheid om patiënten digitaal te verwijzen naar 
Savant Zorg. De aanvraag die de huisarts via ZorgDomein doet komt direct digitaal 
binnen bij de Zorgcentrale van Savant Zorg. Vervolgens neemt Savant Zorg binnen 
één werkdag contact op met de klant. De klant is met deze nieuwe werkwijze snel in 
beeld, waardoor de zorg snel kan worden gestart. 
Registreren in ZorgDomein zorgt ook nog eens voor minder administratieve 
rompslomp, tijdbesparing en efficiency voor zowel de huisarts als voor Savant Zorg. 
De huisarts neemt namelijk alle relevante patiëntinformatie uit het 
huisartsinformatiesysteem mee naar het digitale aanvraagformulier. Doordat er niet 
meer hoeft te worden overgetypt wordt foutieve invoer verkleind. Savant Zorg 
ontvangt het digitale aanvraagformulier met alle relevante patiëntinformatie, 
waardoor ze geen onnodige navraag hoeft te doen bij de huisarts. 
 
Positieve bevindingen 
Op dit moment is Savant Zorg de eerste VV&T-organisatie (Verpleging, Verzorging & 
Thuiszorg) in de regio Peelland en de gemeenten Geldrop en Mierlo die met haar 
zorgaanbod in ZorgDomein getoond wordt. 
Bijna alle huisartsen in de regio maken reeds gebruik van ZorgDomein. Voornamelijk 
om patiënten digitaal te verwijzen naar ziekenhuizen, GGZ-instellingen en 
zelfstandige behandelcentra èn voor het aanvragen van eerstelijnsdiagnostiek. 
Huisartsen ondervinden vrij snel dat digitaal aanvragen efficiënter en effectiever is 
dan de huidige manier van aanvragen via brief, fax en telefoon. Na de introductie van 
ZorgDomein is deze huidige manier van aanvragen overigens nog wel mogelijk. 
 
Meer informatie over ZorgDomein vindt u op www.zorgdomein.nl 
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Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer 
Ronnie Dekkers, programmamanager wijkzorg Savant Zorg, via telefoonnummer 
(0492) 572 111. 

http://www.zorgdomein.nl/

