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Handleiding Ordermodule ZorgDomein 
Voor het aanvragen van diagnostiek selecteer een patiënt in het HIS en kies verwijzen via ZorgDomein (ZD). Binnen 
ZD krijgt u het volgende scherm te zien. Deze handleiding is van toepassing op alle producten van de ordermodule 
(beeldvormende onderzoeken, functieonderzoeken, endoscopie en laboratorium).  

Op het startscherm van ZorgDomein worden automatisch snelkoppelingen getoond naar de onderzoeken die vaak 
door u aangevraagd zijn.  

 

In dit voorbeeld tonen wij het aanvragen van een Röntgen knie.  

Stap 1: Open het menu Beeldvormend en kies Röntgenonderzoek. 

 

Producten 
ordermodule 

Producten 
verwijsmodule 

Snelkoppelingen 
naar veel 
aangevraagde 
diagnostiek, 
individueel voor 
iedere HA 

Snelkoppelingen 
naar veel 
aangevraagde 
teleconsultatie, 
inhoud door ZD 
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Stap 2: In het volgende scherm wordt het zorgaanbod voor Röntgenonderzoek weergegeven. Per product zijn de 
toegangstijd en eventuele inclusiecriteria of nodige voorbereidingen aangegeven.  

Kies een zorginstelling en product (in dit voorbeeld is de keuze: Röntgen Onderste Extremiteiten). 

 

Stap 3: De volgende stap is de keuze van het gewenste onderzoek. Na keuze van Röntgen knie kan vervolgens 
rechts, links of beiderzijds worden aangegeven. Aanvullende informatie over de onderzoeken vindt u via het kleine 
“i” naast het keuzeveld.  
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Stap 4: Vul alle verplichte velden (met een *) in om de order af te ronden. De velden ‘Anamnese’ en ‘Relevante 
episode(n)’ worden automatisch vanuit het HIS gevuld. Bij sommige producten wordt gebruik gemaakt van een 
vragenlijst. In dit geval dienen aanvullende vragen beantwoordt te worden.  

De order wordt meteen verstuurd door op “Versturen” te klikken. 
Let Op: Anders dan verwijsafspraken waar altijd 2 berichten worden verzonden (afspraakbericht en verwijsbrief) 
wordt bij diagnostiek aanvragen slechts één bericht verzonden.  

 

Stap 5, Controle: Via het tabblad ‘Regie’ heeft u een duidelijk overzicht van de openstaande en afgeronde acties 
binnen de praktijk. Wij adviseren iedere avond te controleren of alle orders (en verwijzingen) zijn verzonden. 

 
 

 

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.  
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