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Over ZorgDomein



Kengetallen ZorgDomein

91%

>12
mln.

>2.500

>50.000

We bestaan al 

19 jaar en

in die periode hebben we meer dan 

91% van alle huisartsen 

aangesloten op ZorgDomein!

Ruim 12 miljoen 

zorgvragen lopen 

jaarlijks via ons 

platform > 2.500 klanten 

bieden hun zorg aan via 

ZorgDomein

aan meer dan 50.000 

zorgverleners

Vraag Aanbod

Afstemming

Transparantie

Zorgverleners

Zorgaanbod

19
jaar



1

Je kan:

• verwijzen, aanvragen

• Teleconsulteren

• informeren en

• overleggen • Naar ziekenhuizen, GGZ, ZBC, VV&T, 

Jeugdzorg, 

EDC, Gemeentes, Hulpmiddelen leve

ranciers, CBR, Huisartsen en 

eerstelijns praktijken

• Steeds meer typen 

zorgverleners 

communiceren dagelijks

• via één platform: 

ZorgDomein

• via slimme èn veilige 

koppelingen met 

informatiesystemen

meer 
functies

1e/2e

lijn

>50

>70

Keuze

Efficiënt

Verbinden

Zorginstelling

Veilig

Verbeteren

patiënt

Kengetallen ZorgDomein



ZorgDomein voor praktijken



ZorgDomein voor praktijken

Paramedici

• Huidtherapie praktijk

• Podotherapie praktijk

• Optometrie praktijk

• Diëtisten praktijk

• Fysiotherapie praktijk

• Logopedie praktijk

• Ergotherapie praktijk

• Oefentherapie praktijk

• Orthoptie praktijk

GGZ

• Psychologie praktijk

• Psychotherapie praktijk

• Psychiatrie praktijk

• Orthopedagogie praktijk

Momenteel maken ruim 2.000 praktijken gebruik van 

ZorgDomein, waarvan >120 optometrie praktijken

Eerstelijnspraktijken op ZorgDomein



Verwijzingen naar optometrie praktijken



Zorgaanbod beter in beeld

Via ZorgDomein kun je verwijzers in jouw regio laten zien welke diensten en specialisaties je praktijk aanbiedt. En waar je 

praktijk zit en wanneer een patiënt terecht kan.

Digitaal verwijzingen ontvangen

Verwijzingen ontvang je digitaal, met alle relevante gegevens én volgens de richtlijnen. Je voegt de verwijsbrief met één 

druk op de knop toe aan het patiëntendossier.

Veilige communicatie

Informeer de huisarts snel en veilig over een behandeling, óók zonder voorafgaande verwijzing via ZorgDomein. Een 

perfecte functie om nog nauwer samen te werken met de huisarts én je discipline goed op de kaart te zetten. 

En overleggen doe je veilig en eenvoudig via de zorgmessenger app Patiëntoverleg.

Kortom, betere samenwerking met de huisarts, minder administratieve last voor de praktijk, heldere veilige communicatie 

en altijd een complete verwijzing!

Voordelen ZorgDomein voor praktijken



Demo ZorgDomein



ZorgDomein voor praktijken demo

../../ZD demo Anja Top.html


Casus: patiënt komt met oogproblemen bij de huisarts

In de huisartspraktijk:

• geen geschikte apparatuur voor onderzoek

• onvoldoende kennis over oogproblemen

Wat nu…? Direct verwijzen naar oogarts, eerst diagnostiek of…?

Voorbeeld in de praktijk …

#*!!

patiënt huisarts

??

diagnostiek ziekenhuisoptometrist

of of

specialist



Ontwikkelingen ZorgDomein



Ontwikkelingen ZorgDomein voor praktijken

Koppelingen met ZorgDomein
ZorgDomein werkt nauw samen met leveranciers van zorginformatiesystemen om zorgprocessen efficiënter te maken.

Deze integraties met ZorgDomein zijn er:

• CRS

• Fysiomanager

• Medicore

• Optoconnect

• Prosoftware

• ZorgAdmin

• James Software

• Nedap ONS

Deze koppelingen zijn in ontwikkeling:

• Consultmanager/MyMindspace (Q3 2019)

• Incura (H2 2019)

• Intramed (live 20 september 2019)

• SpotOnMedics (Q3 2019)



ZorgDomein nu en in de toekomst

ZIEKENHUIS

VV&T

VERLOSKUNDIGE

PARAMEDISCH

ZBC

HUISARTS

LABORATORIUM

GEMEENTE

GGZ

PATIËNT

WIJKTEAMS

Verwijzen vanuit de 2e lijn

Vanaf 1 maart 2019 is ook verwijzen en aanvragen 

vanuit de 2de lijn via ZorgDomein naar 1e , 2e en 3e

lijns zorg mogelijk. Denk aan bijvoorbeeld een 

kinderarts richting optometrist.

Uitgaande koppeling met Chipsoft

ZorgDomein en Chipsoft hebben een uitgaande 

koppeling. De koppeling is technisch gereed en 

wordt nu functioneel getest. Via deze koppeling 

kunnen specialisten vanuit Chipsoft ziekenhuis 

verwijzen of zorg overdragen naar bijvoorbeeld 

VV&T instellingen.

Verwijzen door 1e lijns verwijzers

Optometristen verwijzen nu ook via ZorgDomein, 

bijvoorbeeld naar de oogarts in de 2e of 3e lijn. Meer

informatie over hoe je zelf kunt verwijzen kun je hier

vinden.

https://www.youtube.com/watch?v=_punDhIZ6nc


Starten met ZorgDomein



Kosten

Starten met ZorgDomein

Rekenvoorbeeld

• Praktijk met 1 locatie en 1 

zorgverlener betaalt EUR 16,- per 

maand

• Praktijk met 2 locaties en 5 

zorgverleners betaalt EUR 50,- per 

maand 



Starten met ZorgDomein

Hoe werkt het aanmeldproces?

Stap 1 Meld je praktijk aan op de website van ZorgDomein.

Stap 2 De praktijk ontvangt digitale overeenkomst en ondertekent deze digitaal

Stap 3 Na ondertekening ontvang je een activatielink om je praktijk te registreren en 
wordt het zorgaanbod ingericht

Stap 4 Je aanbod is zichtbaar voor verwijzers – vanaf nu kun je verwijzingen ontvangen

https://www.zorgdomein.nl/registration/organization?products=ZORGDOMEIN_LOCAL&source=aanmelden&_ga=2.59309997.1291279365.1557221894-1483198710.1533104082


ZorgDomein voor praktijken
Meer weten?

Meer informatie is te vinden op  www.zorgdomein.com/praktijken

of neem contact op via praktijken@zorgdomein.nl.

Aanmelden op ZorgDomein kan via de website van ZorgDomein. 

http://www.zorgdomein.com/praktijken
mailto:vanloon@zorgdomein.nl
https://www.zorgdomein.nl/registration/organization?products=ZORGDOMEIN_LOCAL&source=aanmelden&_ga=2.59309997.1291279365.1557221894-1483198710.1533104082


Bijlagen:
A: schermen ZorgDomein



Startscherm ZorgDomein:

- Alle functies van het platform direct in één 

overzicht

- Start hier alle gewenste acties & communicatie

- Openstaande acties duidelijk zichtbaar in 

dashboard

- Zoek & vind een collega zorgverlener

- Gekoppeld met patiëntgegevens uit EPD

Voorbeeldschermen ZorgDomein platform



gestructureerde Overdracht:

- Volgens vastgestelde workflow

- Met overeengekomen templates (HASP/LESA 

standaard)

- Efficiënt & veilig delen relevante patiënt- & 

zorgverlenergegevens via koppelingen (AVG-

proof)

- Meer dan 12.000.000 transacties per jaar, door 

92% huisartsen, naar 95% ziekenhuizen/labs in 

Nederland

- Van dit totaal bedraagt het aantal labaanvragen

en diagnostiek aanvragen > 5.400.000 

Voorbeeldschermen ZorgDomein platform



1: gestructureerde Overdracht: 

- Gestructureerde communicatie

- Naar instelling/afdeling

- Volgens vastgestelde workflow

- Met erkende templates

- Koppeling met HIS en ZIS

- Bijlagen toevoegen mogelijk

- Duidelijkheid over zorgvraag en 

eindverantwoordelijkheid

Voorbeeldschermen ZorgDomein platform



2: aanvullend Informeren 

- Aanvullend of terug rapporteren

- Naar persoon of instelling/afdeling

- Gebruik uniforme templates zoals: rapportage, 

bericht aan HAP, keuringen, pre-consult specialist

- Bijlagen mee kunnen sturen

- Koppeling met HIS & ZIS

- Veilig, digitaal delen relevante patiëntgegevens 

(AVG proof)

Voorbeeldschermen ZorgDomein platform



Regie: het overzicht houden

- De inbox en outbox van ZorgDomein

- Alle opstaande acties op een rij

- Verzonden documenten blijven 18 maanden 

bewaard

- Starten van rapportages

- Werklijst delen met collega’s voor 

samenwerking

- Mogelijkheid tot export gegevens voor analyse 

ZorgDomein gebruik

Voorbeeldschermen ZorgDomein platform



3: ongestructureerd Overleggen: 

- Ongestructureerd, geen vaste flow

- Veilig appen met collega’s via de 

zorgmessenger Patiëntoverleg

- Laagdrempelig

- Stel een vraag en geef antwoord wanneer 

het uitkomt

- 1:1 of een groepsoverleg

- Inhoudelijke ruggenspraak of specifiek over 

situatie één patiënt

- Veilige koppelingen met HIS & ZIS

Voorbeeldschermen ZorgDomein platform



ZorgDomein Insights:

- Een gebruiksvriendelijk dashboard

- Geeft real-time inzicht in alle transacties & 

verwijzers

- Actiegerichte stuurinformatie voor data-

gedreven besluitvorming en optimaliseren 

werkprocessen

- Trends en ontwikkelingen patiëntstromen 

inzichtelijk

- Spreiding en concentratie van verwijzende 

praktijken inzichtelijk

Voorbeeldschermen ZorgDomein platform


