
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van ZorgDomein  of het aanbod van Zuyderland? Dan kunt u contact 

opnemen met de ZorgDomein coördinatoren van Zuyderland via zorgdomein@zuyderland.nl of telefonisch op 06-83893121. 

Heeft u technische vragen of problemen met Zorgdomein?  

Neem dan contact op met de ZorgDomein Servicedesk: 020 - 471 5282 of support@zorgdomein.nl.  

Tips & Tricks ZorgDomein 

Bijlage verzenden 

Het is mogelijk om naast de verwijsbrief ook bijlage(n) elektronisch te verzenden via ZorgDomein. Het toevoegen 

van een bijlage aan de verwijzing is onderdeel van het invullen en op orde maken van de verwijsbrief. 

 

 Om een document als bijlage toe te kunnen voegen of als bijlage te kunnen nazenden moet je het 

document eerst lokaal op je eigen netwerk opslaan. Dit gaat makkelijkst door het gebruik van de PDF 

creator (dit programma  is gratis te downloaden). Door het gebruik van de PDF creator kun je boven aan 

de pagina die je wilt meezenden op ‘afdrukken’ klikken en vervolgens als printer de PDF creator kiezen. Er 

wordt dan een PDF bestand gemaakt van de gekozen pagina en er kan worden gekozen waar op de 

computer het document mag worden opgeslagen. 

 Het onderdeel van de verwijsbrief waar bijlagen toegevoegd kunnen worden, staat onderaan het scherm. 

Klik op ‘Bijlage uploaden’ om een bestand toe te voegen.  

 

 Kies vervolgens het document dat u wilt toevoegen en klik op ‘Openen’. De geselecteerde bijlage worden 

toegevoegd aan de ZorgDomein Verwijsbrief. 

 Het is mogelijk een toelichting te geven op de bijlage(n) in het veld ‘Toelichting op bijlagen’. 

 Klik onderaan het scherm op de knop ‘Versturen’ om de verwijsbrief inclusief bijlage(n) te versturen. 

Bijlage bekijken of nazenden 

Vanuit het Regieoverzicht kun je een bijlage bij een verwijzing bekijken of een bijlage nazenden.  

 Selecteer in het Regieoverzicht de juiste verwijzing en klik bij de verwijsbrief op ‘Inzien’ om de verwijsbrief 

met bijlage te bekijken. 

 Een bijlage behorende bij deze verwijzing nazenden is mogelijk door te klikken op de knop ‘Nazenden’ en 

een bestand te selecteren. 

 

 

 

 

Let op: Een bijlage mag maximaal 10,4MB groot zijn en het totaal van alle bijlagen mag niet groter zijn dan 15,5MB. 
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