
IMPLEMENTATIEOVERZICHT TRANSFER
FASE 1 VOORBEREIDING TESTEN FASE 2 AFRONDEN TESTEN EN UITROL LIVEGANG & NAZORG

VOORBEREIDING WEEK 3
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Bijeenkomst 3
• Puntjes op de i
•  Bespreken benodigde accounts
•  Bespreken uitrol werkproces

ZorgDomein richt de 
test- en productieomgeving in

ZorgDomein plant 
bijeenkomsten in samen 
met de projectleider van 
de zorginstelling

Bijeenkomst 1
•  Toelichting testen van 

ZorgDomein transfer
• Uitleg Werken met ZorgDomein

Bijeenkomst 2: Afronden testen
•  Bespreken resultaten  

van het testen
•  Eventuele vervolgafspraken 

maken

Zorginstelling gaat aan de slag 
met het testen van ZorgDomein 
op de testomgeving

ZorgDomein ondersteunt hierbij. 
Zorginstelling zorgt zelf voor 
accounts op de testomgeving

Optioneel: Testsessie met 
1 of 2 VV&T’s. Aandachtspunten: 
•  Deze VV&T’s dienen een 

inrichting te hebben op de 
testomgeving van ZorgDomein

•  VV&T’s dienen tijdig  
aangehaakt te zijn

Tip: Als er sprake is van een koppeling met het EPD, 
zorg dan dat de werkzaamheden die in het EPD moeten 
plaatsvinden om met ZorgDomein transfer te kunnen 
werken afgerond zijn voor start van de implementatie. 
Betrek hiervoor de leverancier tijdig.

•  Beheerder zorgproducten/ 
Verantwoordelijk  
beheerder 
zorginstelling

*iemand kan meerdere rollen op zich nemen

Webinar werken met ZorgDomein
voor eindgebruikers

ZorgDomein geeft de  
zorginstelling toegang tot test-  
en productieomgeving

ZorgDomein vraagt gegevens 
uit voor inrichting test- en 
productieomgeving

NAZORG

SUPPORT

ZorgDomein stemt
borging per zorginstelling af
en het implementatieteam is 
beschikbaar voor vragen

Support van het ZorgDomein 
aanspreekpunt

WEEK 2

WEEK 1

WEEK 4

LIVE

Inrichting voor het ziekenhuis is 
afgerond op test- en productie-
omgeving

Zorginstelling weet hoe zij transfer 
kunnen testen op de testomgeving

Het testen is afgerond Alle gebruikers hebben een 
account en weten hoe ze met 
ZorgDomein gaan werken

Donkerblauwe blokken: bijeenkomsten

Lichtblauwe blok: optionele bijeenkomst

• Zorgspecialist/Key-user•  Verantwoordelijke 
werkwijze

•  Projectleider 
zorginstelling

Grijze blokken: acties•    Eindgebruikers 
zorginstelling

Regio
met ZorgDomein

WEEK 5-7

WEEK 5

NA WEEK 7DOEL VAN DE WEEK

op

• Accounts productieomgeving
•  Werkprocessen lokaal 

implementeren
•  Instructiemateriaal delen. 

ZorgDomein ondersteunt 
hierbij. Zorginstelling zorgt 
zelf voor accounts op de 
productieomgeving
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