Informatie voor verwijzers
Bent u huisarts of een andere doorverwijzer? Op deze pagina vindt u de belangrijkste
informatie over de bereikbaarheid en contactmogelijkheden.

Verwijzen via Zorgdomein en Edifact
Om het verwijsproces voor u te ondersteunen en zorgtrajecten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werkt
Medisch Centrum Jan van Goyen met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein. Met ZorgDomein
kunt u uw patiënt aanmelden en de verwijsbrief digitaal verzenden. In ZorgDomein vindt u een overzicht met
verwijsindicaties.

Telefoonnummers poliklinieken
Voor u als verwijzer is het goed om te weten dat
wij per polikliniek een eigen verwijzerslijn hebben
waardoor u ons snel kunt bereiken en direct de
juiste afdeling aan de telefoon krijgt. Hieronder
vindt u de telefoonnummers per polikliniek:
Algemeen			

020 3055 800

Dermatologie			

020 3055 864

Gynaecologie			

020 3055 846

Interne geneeskunde		

020 3055 885

KNO

Teleconsultatie via Ksyos
en Zorgdomein
Onze dermatologen zijn ook via teleconsultatie
(Ksyos en Zorgdomein) bereikbaar. Huisartsen
kunnen te allen tijde een consult digitaal aan de
dermatologen sturen en zij zullen deze zo snel
mogelijk (<24 uur) beantwoorden.
Teleconsultatie is een vorm van 1,5 lijnszorg en
geldt uitsluitend voor niet-spoedeisende vragen.
Het voordeel is dat de patiënt niet op consult
hoeft te komen.

			020 3055 826

OK-planning			

020 3055 824

Kort overleg via Siilo app

Oogheelkunde			

020 3055 807

Orthopedie

		

020 3055 857

Pijnbestrijding			

020 3055 823

Plastische chirurgie		

020 3055 861

Proctologie

		

020 3055 844

Radiologie

		

020 3055 870

Een groot deel van onze specialisten is tevens
bereikbaar via de Siilo app. Het raadplegen van
specialisten via de Siilo app is alleen bedoeld voor
huisartsen om snel en kort overleg te plegen.
Het voordeel van Siilo is dat berichten versleuteld
worden, waardoor buitenstaanders nooit bij deze
informatie kunnen. Zoek onze specialisten op en
voeg ze toe aan uw Siilo netwerk.

Kosten en verzekeringen
Medisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met het OLVG en heeft met vrijwel alle
zorgverzekeraars afspraken.

JAN VAN GOYENKADE
Jan van Goyenkade 1
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