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Inleiding
Binnen ZorgDomein is het mogelijk diverse persoonlijke voorkeuren en instellingen vast te leggen, te
beheren en managementrapportages te genereren. Dit kan onder het uitklapmenu ‘Mijn Profiel’ rechts
bovenin het startscherm van ZorgDomein (zie figuur 1).
Figuur 1: het uitklapmenu ‘Mijn Profiel’

Het uitklapmenu ‘Mijn Profiel’ bevat de volgende onderdelen:
1. Basisgegevens beheren
2. Mijn Zorglocaties beheren
3. Favorieten beheren
4. Linkbox beheren
5. Onderdelen brieven en formulieren beheren
6. Managementrapportage genereren/ inzien
In deze handleiding worden de bovenstaande onderdelen toegelicht.

Figuur 1:het uitklapmenu ‘Mijn Profiel’
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1. Managementrapportage genereren/inzien
Huisartsen geven steeds vaker aan behoefte te hebben aan overzichten met het totaal aantal
verwijzingen en aanvragen. ZorgDomein komt aan deze wens tegemoet met een managementtool.
Selecteer onder ‘Mijn Profiel’ rechts bovenaan in het startscherm van ZorgDomein het onderdeel
‘Managementrapportage genereren/inzien ’ (zie figuur 2).

Figuur 2: Menu ‘Managementrapportage genereren/inzien onder ‘Mijn Profiel’

In het menu ‘Managementrapportage genereren/inzien’ kunt u rapportages genereren waarin per
verwijzing/aanvraag de volgende parameters staan vermeld:
-

Datum

-

Verwijsreden

-

Verwijstype

-

Specialisme

-

Instelling locatie

-

Instelling

-

Verwijzer

-

Praktijk

-

AGB-code huisarts

-

AGB-code praktijk
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Genereer een managementrapportage als volgt:
1. Selecteer ‘Managementrapportage genereren/inzien’ onder het tabblad ‘Mijn Profiel’, rechts
bovenaan het scherm van ZorgDomein (zie figuur 2).
2. Selecteer in het uitklapmenu het jaar waarvoor de managementrapportage wordt gegenereerd
(zie figuur 3).

Figuur 3: Selecteer het gewenste jaartal en klik op de knop ‘Aanvragen’

3. Klik op de knop ‘Aanvragen’ om de managementrapportage te downloaden (zie figuur 3).
4. Kies of het bestand wordt opgeslagen of geopend (zie figuur 4).

Figuur 4: Kies of het bestand wordt opgeslagen of geopend
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Let op:
Indien het programma ‘Windows Internet Explorer’ uw standaardbrowser is, kan het downloaden van
bestanden om beveiligingsredenen worden geblokkeerd (zie figuur 5). Klik deze balk aan en geef aan
dat u het bestand wilt downloaden, sla het bestand op en open het bestand in het programma
‘Microsoft Excel’.

Figuur 5: klik op de balk om het downloaden te starten
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Vragen en ondersteuning
Heeft u naar aanleiding van deze handleiding vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact
op

met

de

servicedesk

van

ZorgDomein,

bereikbaar

via

020-4715282

of

via

servicedesk@zorgdomein.nl.
Alle handleidingen van ZorgDomein zijn ook beschikbaar via de website. Kopieer hiervoor de volgende
link in de internetbrowser:

http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/support/handleidingen/handleidingen-

zorgdomein
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