
Handleiding – Verwijzingen en 
uitvoeringsverzoeken versturen naar 
wijkteams via ZorgDomein doe je zo



Wat houdt de functionaliteit in?

• De verwijzingen én uitvoeringsverzoeken kunnen rechtstreeks naar het 
wijkteam gestuurd worden die werkzaam is in het postcodegebied van de 
patiënt op basis van de postcode van de patiënt. 

• Een wijkteam kan daardoor de verwijzingen en/of uitvoeringsverzoeken 
rechtstreeks ontvangen en komt de informatie direct bij het juiste team 
terecht.

Inhoud van het document 

• Op de volgende pagina’s worden de stappen toegelicht hoe een verwijzing 
en/of uitvoeringsverzoek direct verstuurd kan worden naar het wijkteam 
door een huisarts

Toelichting op de functionaliteit



• Registreer jezelf via de link in de e-mail van ZorgDomein

0. Eenmalig registreren

Eenmalig
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• Wanneer je een niet-medisch ondersteunend of ondersteunende rol binnen 
ZorgDomein hebt moet je gemachtigd worden door iemand met een 
zorgverleners rol.

• Nadat je jezelf hebt geregistreerd kan je de persoon die jou moet 
machtigen een seintje geven. Hij/zij dient vervolgens in zijn account naar 
‘machtigen’ te gaan:

0. Eventueel laten machtigen

Eenmalig



• Log in op de ZorgDomeinomgeving via www.zorgdomein.nl

1. Inloggen op ZorgDomein

[emailadres@vierstroomzorgthuis.nl]

[zelfgekozen wachtwoord]
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• Wanneer je een niet-medisch ondersteunend 
of ondersteunende rol hebt binnen 
ZorgDomein kun je door een of meerdere 
personen gemachtigd worden voor het 
terugrapporteren.

- Door een persoon gemachtigd: je kunt direct 
terugrapporteren en doet dit automatisch 
namens de persoon die jou gemachtigd heeft.

- Door meerdere personen gemachtigd: je dient 
aan te geven namens wie je wilt 
terugrapporteren via ‘werken namens’.

1a. Werken middels een machtiging



• Ga vanuit het startscherm naar ‘VV&T / Verblijf & Wonen’, selecteer 
vervolgens een zorgvraag onder “Verpleging & verzorging”

2. Selecteer de zorgvraag
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• Voer de postcode van de patiënt in, zoals bekend vanuit het eigen HIS

• De wijkteams die zorg aanbieden in het desbetreffende postcodegebied 
worden getoond, selecteer het gewenste wijkteam

3. Selecteer het wijkteam in het 
postcodegebied van de patiënt
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• Na het doorlopen van het protocol kan de verwijzing of uitvoeringsverzoek 
gestart worden

4. Doorloop het protocol
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• Stel de verwijsbrief op, conform de huidige manier binnen ZorgDomein 

5a. Stel verwijsbrief op
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• Selecteer de gewenste uitvoeringsverzoeken in het aanvraagformulier

- Er kunnen met één aanvraagformulier meerdere uitvoeringsverzoeken 
aangevraagd worden

• Doorloop de vragen die gesteld worden in het aanvraagformulier

5b. Vul aanvraagformulier  
uitvoeringsverzoek in
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• Na het opstellen van de verwijsbrief of aanvraagformulier wordt de
verwijzing / uitvoeringsverzoek verstuurd

6. Verstuur verwijzing / uitvoeringsverzoek
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