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1. Startscherm ZorgDomein & zoeken naar het juiste zorgaanbod 
In het startscherm staat het gehele zorgvraagmenu voor diagnostiek, teleconsultatie, specialistische zorg en 
basiszorg (zie onderstaande afbeelding). Gebruik je een ICPC code dan is het menu al voor je aangepast en zie je 
alleen de opties horende bij deze ICPC code.  

Daarnaast is het mogelijk om direct te zoeken naar een gewenste zorgvraag in het gehele zorgvraagmenu via de 
zoekbalk  ’Zoek een zorgvraag’. Na invoer van een zoekterm (b.v. ‘knie’) kan je klikken op een van de resultaten in 
het pop-up scherm. 
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2. Patiëntgegevens controleren en wijzigen vóór verwijzen 
Vanuit het HIS gaan de NAW-gegevens uit het dossier van de patiënt mee naar ZorgDomein. Je kan vóór de 
verwijzing deze gegevens nog controleren en eventueel wijzigen of aanvullen. Klik hiervoor in het oranje vak met 
patiëntgegevens boven in het scherm. In het pop-up scherm ’Patiëntgegevens’ kan je bij voorbeeld het 
telefoonnummer controleren en indien nodig wijzigen.  
Deze wijziging geldt alléén voor de huidige verwijzing of aanvraag. Gegevens worden niet in het HIS aangepast. 

 

3. Het Patiëntbericht printen of e-mailen aan de patiënt 
Bij een verwijzing of diagnostiekaanvraag hoort het Patiëntbericht. Hierin staat praktische informatie op maat voor 
de patiënt over het tot stand komen van de afspraak, de locatie en de noodzakelijke voorbereiding.  

Je kan kiezen dit document te printen of te e-mailen aan de patiënt, de laatst gebruikte optie wordt onthouden.  
Het e-mailadres van de patiënt wordt meegenomen uit het HIS, indien gewenst kan dit nog worden aangepast vóór 
verzending. Het ‘e-mailadres verwijzer’ van de praktijk is niet zichtbaar voor de patiënt en de patiënt kan hierop 
dus niet antwoorden. 
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4. 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. 

5. 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. 

• Door te klikken op een bijlage kun je deze 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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6. Werken in het Regieoverzicht (controle, wijzigen of annuleren van opdrachten) 
Naast het tabblad ’Verwijzen/aanvragen’ staat het tabblad ’Regie’. Het regiescherm geeft een duidelijk overzicht 
van de openstaande en afgeronde acties en terugrapportages binnen de praktijk.  

Het oranje meldingsnummer rechtsboven in het tabblad betekent dat er nog openstaande acties zijn. In de lijst zijn 
de openstaande acties voorzien van status ’Open’. Bovenaan het scherm staan 4 filter mogelijkheden: ’Alle’, 
’Openstaand’, ’Ontvangen’ en ’Verzonden’. Hiermee kan je de lijst filteren op de status van een verwijzing of 
aanvraag. Met de zoekbalk eronder kan je snel zoeken op BSN, ZorgDomein-nummer of achternaam van één 
specifieke patiënt. 

 
 

 

Klik op een regel in het overzicht om alle details van één verwijzing/aanvraag van een patiënt te tonen. In het 
overzicht van deze verwijzing staat gedetailleerde informatie over de verwijzing/aanvraag met mogelijke acties of 
vervolgacties: 

• De afspraak kan worden geannuleerd in de zorginstelling via ’Annuleren verwijzing’.  
• Het Patiëntbericht kan opnieuw worden geprint of gemaild voor de patiënt, via de knop ’Herzenden’.  
• De verwijsbrief kan worden geprint of opnieuw worden gebruikt voor herverwijzing naar een andere 

zorginstelling via de knop ’Hergebruiken verwijzing’. In dit geval wordt de verwijzing ook automatisch 
geannuleerd in de eerste gekozen zorginstelling. Let op: een reeds geannuleerde verwijzing kan niet worden 
hergebruikt. 

7. Maken van een export van alle verwijzingen en orders 
Als je een overzicht wilt maken van alle transacties die je gedaan hebt binnen ZorgDomein kan dat via de knop 
‘Export’ in het regieoverzicht.  

 

Wij adviseren iedere avond een controle uit te voeren om zeker te zijn dat alle 
orders/verwijzingen van die dag zijn verzonden. 
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8. Machtigen collega’s of assistentes om te kunnen samenwerken in ZorgDomein 
Om in ZorgDomein elkaars werk in te kunnen zien of te verwijzen uit naam van een eindverantwoordelijk arts, moet 
je elkaar éérst machtigen. Je kunt ook praktijkondersteuners en doktersassistentes machtigen om namens je in 
ZorgDomein te kunnen werken. Zo kunnen hun bijvoorbeeld verwijzingen alvast voorbereiden, de status van 
verwijzingen en orders controleren en patiëntberichten opnieuw uitdraaien of versturen.  

• Ga hiervoor naar het ’Profielmenu’, de blauwe balk rechtsboven in het scherm, en kies optie ’Machtigen’.  
• Vink in het scherm ’Machtigen’ de gewenste collega’s aan en klik op ’Opslaan’. Deze handeling moet over 

en weer worden uitgevoerd.  

 

Indien een collega niet in de lijst voorkomt, dient deze vanuit het HIS eerst eenmaal in te loggen in ZorgDomein. 
Vanuit het tabblad Regie in het hoofdscherm kan je dan ook (on)afgerond werk inzien van collega’s voor 
samenwerking. Je kan bijvoorbeeld van elkaar een Patiëntbericht nogmaals printen of e-mailen, een verzonden lab 
aanvraag inzien en een verwijsbrief afmaken of hergebruiken. 

9. Link naar HIS specifieke handleidingen 
Aanvullende handleidingen op maat voor de verschillende huisartseninformatiesystemen vindt u via onderstaande 
link: 

https://zorgdomein.nl/handleidingen-zorgdomein-en-informatiesystemen/ 

 

 

 

 

 

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.  

https://zorgdomein.nl/handleidingen-zorgdomein-en-informatiesystemen/
mailto:zorgdomein@zuyderland.nl
mailto:support@zorgdomein.nl
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