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Inleiding 

In Nederland bestaan verschillende Huisartsen Informatie Systemen (HIS) waarmee huisartsen werken. Samen 

met de leveranciers van deze HISsen heeft ZorgDomein een integratie bewerkstelligd tussen de HISsen en 

ZorgDomein. We noemen zo’n integratie een ‘HIS-koppeling’. De HIS-koppeling is erg belangrijk voor het 

gebruikersgemak in ZorgDomein, meer informatie hierover vindt u in de leaflet “HIS-koppelingen ZorgDomein” op 

onze website (www.zorgdomein.nl). 

De HIS-koppeling zorgt er onder andere voor dat patiënt- en praktijkgegevens uit het HIS automatisch en 

beveiligd in ZorgDomein beschikbaar komen, zodat de verwijsbrief en aanvraagformulieren automatisch voor 

ingevuld worden. Hierdoor hoeven deze gegevens niet opnieuw ingevoerd te worden. In dit overzicht wordt 

inzichtelijk gemaakt welke informatie vanuit Adastra wordt overgebracht naar de verwijsbrief van ZorgDomein. 

Daarnaast wordt beschreven welke informatie vanuit uw persoonlijke instellingen (‘Profielmenu’) in ZorgDomein in 

de verwijsbrief voor ingevuld wordt. 

 

Voorinvulling van de ZorgDomein verwijsbrief  

De ZorgDomein verwijsbrief bestaat uit vier onderdelen: envelop, kerndeel, aanvullend deel en bijlagen. Hieronder 

wordt per onderdeel aangegeven welke informatie wordt voor ingevuld en waar deze informatie vandaan komt. 

 

1. Welke informatie wordt voor ingevuld in de envelop? 

In het envelopgedeelte wordt informatie over de huisarts, patiënt en verwijzing automatisch voor ingevuld vanuit 

het HIS en via uw persoonlijke instellingen in ZorgDomein. In figuur 1 is aangegeven welke informatie vanuit 

Adastra meekomt en welke informatie vanuit uw persoonlijke instellingen van ZorgDomein wordt ingevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie is afkomstig 

uit de verwijzing van deze 

patiënt. 

 

Deze informatie is 

afkomstig uit het 

samenwerkingsverband 

(praktijk) en uw profiel in 

ZorgDomein. 

Figuur 1: Het envelopgedeelte van de verwijsbrief 

Deze informatie is 
afkomstig uit uw 

informatiesysteem 

 



 

2. Welke informatie gaat er vanuit Adastra mee naar het kerngedeelte? 

Het kerngedeelte van de verwijsbrief bestaat uit een aantal rubrieken, waarvan er 2 (Reden van verwijzing en 

Medicatie actueel) ‘verplicht’ zijn. Alleen de eerste verplichte rubriek, de reden van verwijzing, wordt niet 

automatisch voor ingevuld vanuit het HIS. Deze vult handmatig in. De overige verplichte rubrieken worden 

automatisch vanuit het HIS voor ingevuld (figuur 2). Uiteraard dient deze informatie wel beschikbaar te zijn in uw 

HIS. Wanneer u registreert volgens de ADEPD-richtlijn van het NHG, worden de rubrieken in de verwijsbrief in 

ZorgDomein het beste voor ingevuld. Het is mogelijk om het aantal voor ingevulde deelcontacten (consulten) aan 

te passen in de verwijsbrief.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Het kerngedeelte van de verwijsbrief 

Kies hier welke deelcontacten 

weergegeven worden in de verwijsbrief 

 



 

3. Welke informatie gaat er vanuit Adastra mee naar het aanvullende gedeelte? 

Het aanvullend deel van de verwijsbrief bevat niet-verplichte rubrieken. Bij een aantal rubrieken kan informatie 

voor ingevuld worden vanuit het HIS. Welke rubrieken dit betreft is weergegeven in figuur 3. 

 

 

 

 

4. Kan ik bijlage meezenden? 
De mogelijkheid om een bijlage, zoals een specialistenbrief, toe te voegen aan de verwijsbrief is afhankelijk van 

de zorginstelling waar u naar verwijst. Bij het bijlage deel wordt tevens het bestandstype aangegeven waarin u de 

bijlage kunt meesturen. Zie figuur 4.  

 

 

Vragen? 

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. De Servicedesk is 

bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een e-mail sturen. De Servicedesk 

behandelt alle problemen, vragen, opmerkingen, informatie en klachten over de ZorgDomein-applicatie, de 

toegang tot ZorgDomein en HIS-koppelingen  

 

Alle handleidingen van ZorgDomein zijn ook beschikbaar via de website. Kopieer hiervoor de volgende link in de 

internetbrowser: http://zorgdomein.nl/support/informatiesystemen-gebruikers-handleidingen/ 

 

 

Figuur 3: Het Aanvullend deel van de verwijsbrief 

Figuur 4: Het onderdeel Bijlagen van de verwijsbrief 

De bestandstypen waarin u 

de bijlage kunt meesturen 
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