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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. Basisgegevens beheren
Ga naar het onderdeel ‘Mijn Profiel’ rechts bovenin het startscherm van ZorgDomein en selecteer
vervolgens ‘Basisgegevens beheren’ (zie figuur 2).

Figuur 2: menu ‘Basisgegevens beheren’ onder Mijn Profiel

Binnen het menu ‘Basisgegevens beheren’, kunt u het volgende instellen:
I.
II.
III.
IV.

Basisgegevens gebruiker
Basisgegevens praktijk
Autorisatie medewerkers praktijk
Beschikbaarheid voor overleg
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I. Basisgegevens gebruiker

Onder dit tabblad staan de persoonlijke gegevens van de gebruiker (zie figuur 3). De persoonlijke
gegevens worden automatisch vooringevuld in het envelopgedeelte van de door u gemaakte
verwijsbrieven

en

aanvraagformulieren

in

ZorgDomein.

Praktijkmedewerkers

kunnen

in

hun

basisgegevens een huisarts opgeven voor wie zij de taken binnen ZorgDomein uitvoeren. Naast de
persoonlijke gegevens van de gebruiker staan onder ‘Basisgegevens gebruiker’ ook gegevens die nodig
zijn voor terugkoppeling naar het HIS.
Stel uw persoonlijke gegevens in als volgt:
1. Selecteer ‘Basisgegevens beheren’ onder ‘Mijn Profiel’, rechts bovenaan het scherm van
ZorgDomein (zie figuur 2).
2. Klik op het tabblad ‘Basisgegevens gebruiker’ (zie figuur 3).
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Figuur 3: klik op het tabblad ‘Basisgegevens gebruiker’

3. Vermeld de juiste gegevens in de daarvoor bestemde tekstvelden.
4. Klik onderaan het scherm op de knop ‘Opslaan’ om de wijzigingen te bevestigen (zie figuur 3).
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II. Basisgegevens praktijk

Onder dit tabblad vindt u de basisgegevens van de praktijk (zie figuur 4). Deze gegevens worden
automatisch vooringevuld in het envelopgedeelte van de verwijsbrieven en aanvraagformulieren in
ZorgDomein.
1. Selecteer ‘Basisgegevens beheren’ onder ‘Mijn Profiel’, rechts bovenaan het scherm van
ZorgDomein (zie figuur 2).
2. Klik op het tabblad ‘Basisgegevens huisartspraktijk’ (zie figuur 4).

Figuur 4: klik op het tabblad ‘Basisgegevens huisartspraktijk’

3. Vermeld de praktijkgegevens in de daarvoor bestemde tekstvelden.
4. Klik onderaan het scherm op de knop ‘Opslaan’ om de wijzigingen te bevestigen (zie figuur 4).
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III. Autorisatie medewerkers praktijk

Onder dit tabblad is het voor praktijkmedewerkers mogelijk om verwijsbrieven en aanvraagformulieren
van de huisarts in te zien, te bewerken en te herzenden (zie figuur 5). Daarvoor dienen de
praktijkmedewerkers wel geautoriseerd te zijn door de huisarts. Middels onderstaande stappen kan de
autorisatie worden ingesteld.
1. Selecteer ‘Basisgegevens beheren’ onder ‘Mijn Profiel’, rechts bovenaan het scherm van
ZorgDomein (zie figuur 2).
2. Klik op het tabblad ‘Autorisatie medewerkers praktijk’ (zie figuur 5).

Figuur 5: klik op het tabblad ‘Autorisatie medewerkers praktijk’

3. Vink de namen van de te autoriseren medewerkers aan die documenten mogen inzien,
afmaken en herzenden.
4. Klik onderaan het scherm op de knop ‘Opslaan’ om de wijzigingen te bevestigen (zie figuur 5).
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IV. Beschikbaarheid voor overleg

Soms is na een verwijzing van een patiënt behoefte aan overleg tussen specialist en huisarts. Daarbij
is het prettig dat er gebeld wordt op een voor de huisarts geschikt moment (bijvoorbeeld buiten het
reguliere spreekuur). Onder het tabblad ‘Beschikbaarheid voor overleg’ kan de huisarts aangeven
wanneer hij/zij beschikbaar is voor telefonisch overleg (zie figuur 6).
1. Selecteer ‘Basisgegevens beheren’ onder ‘Mijn Profiel’, rechts bovenaan het scherm van
ZorgDomein (zie figuur 2).
2. Klik op het tabblad ‘Beschikbaarheid voor overleg’ (zie figuur 6).

Figuur 6: klik op het tabblad ‘Beschikbaarheid voor overleg’

3. Vermeld per werkdag op welke tijdstippen u beschikbaar bent voor overleg met de specialist.
Vermeld tijdstippen als volgt: Van: 09.00 Tot: 17.00.
4. Klik onderaan het scherm op de knop ‘Opslaan’ om de wijzigingen te bevestigen (zie figuur 6).
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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/handleidingenzorgdomein
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