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Handleiding PDF Download. 

 

De optie “PDF download” kunt u kiezen via de menu optie “Dossier”. 

  

Het volgende scherm wordt dan getoond: 

 

 

Kies dan de optie “Downloaden PDF”. 

Downloaden van dossier 

Met “Dossier downloaden” kunt een in PDF een download maken van delen of het hele dossier, zoals 
dit getoond wordt in het portaal. U moet wel beschikken over een up to date besturingssysteem en 
browser. De “Dossier downloaden” functie is op dit moment nog niet beschikbaar voor mobiele 
devices. 
 
Hoe werkt de download? 
De statusbalk geeft aan hoever de download is met het selecteren en verwerken van alle gegevens, 
nadat U op basis van uw selectie, de download hebt gestart. Onder de statusbalk wordt U 
geïnformeerd over de uitvoering van de download. Als de statusbalk op 100% staat, wordt gestart 
met het aanmaken van een ZIP bestand. Dit kan enkele seconden in beslag nemen. Verlaat het 
“browserscherm” pas als de download is afgerond. 
 
Het download proces is afgrond als het ZIP bestand (linksonder) in uw browser getoond wordt. Dit 
bestand kunt U vervolgens lokaal opslaan. 
 
Afhankelijk van de omvang van uw dossier, kan de download dus enkele minuten in beslag nemen als 
U kiest voor download van het hele dossier. Daarom adviseren wij U om, als U specifieke onderdelen 
van uw dossier wilt downloaden, deze te selecteren en dan de download te starten. 
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Als U in een onderdeel van uw dossier (bijv. Documenten, Labuitslagen) een specifiek document of 
labuitslag, wilt downloaden, maak dan gebruik van de download functie binnen “Dossier inzien”. 
Klik hier voor meer informatie over “Dossier Inzien”. 
 

Selectiescherm: 

Standaard zijn alle onderdelen van uw dossier, getoond zoals op het portaal, geselecteerd. De 

selectie kunt u ongedaan maken door te kiezen voor 

 

Daarna kunt u die onderdelen selecteren (aanvinken) die u wilt downloaden. U start de download 

door op “Start download” te klikken: 

 

Er wordt eerst een “Disclaimer” getoond: 

 

Als u door wilt gaan met de download, klik dan op “Ja”. 

 

Verwijder selectie 

https://www.zuyderland.nl/patientportaal-mijnzuyderland/
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U kunt dan de voortgang van de download volgen: 

 

Als de download is afgerond, verschijnt onder in uw browser het “ZIP bestand”: 

 

U kunt het ZIP bestand nu lokaal opslaan op uw computer. Het ZIP bestaand (in dit voorbeeld op 

basis van een selectie van een aantal dossier onderdelen) is als volgt opgebouwd: 
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