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Inleiding
Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een ‘koppeling’ (= verbinding) met
alle Huisartsen Informatie Systemen (HIS) in Nederland. Via deze koppeling tussen het HIS en ZorgDomein
worden patiëntgegevens vanuit het HIS automatisch meegenomen en vooringevuld in de verwijsbrief.
In deze handleiding wordt, aan de hand van onderstaande 4 stappen, uitgelegd hoe informatie vanuit het
Huisartsenpost Informatie Systeem “Adastra” van Advanced Health & Care meegenomen kan worden naar
ZorgDomein en op welke wijze terugkoppeling van de verwijzing vanuit ZorgDomein in Adastra plaatsvindt:
Stap 1.

Selectie van relevante patiëntgegevens in Adastra

Stap 2.

Van Adastra naar ZorgDomein

Stap 3.

Aan de slag in ZorgDomein

Stap 4.

Retourinformatie in Adastra

Stap 1: Selectie van relevante patiëntgegevens in Adastra
1.

Selecteer de relevante patiëntgegevens op gebruikelijke wijze uit de Adastra oproeplijst.
Toelichting: Na het opzoeken en daarna selecteren van de patiënt wordt het registratiescherm van de oproep geopend.
Hier vindt de eerste registratie van de oproep plaats. Dit is meestal een handeling die plaatsvindt tijdens het
telefoongesprek met de patiënt door de assistent(e). Na beoordeling van de melding door een assistent(e) kan er een
afspraak voor een consult gemaakt worden. Er wordt dan een afspraak in de oproeplijst gemaakt. Als de patiënt later de
behandelkamer binnenkomt is pas het eerste contact met een arts. De arts opent de oproep uit de oproeplijst.
Afhankelijk van de lokale instellingen kan triage informatie verwerkt zijn in het dossier van de patiënt. Deze informatie
gaat ook mee in de koppeling met ZorgDomein (Figuur 1).

Figuur 1: Triage informatie in het dossier van de patiënt

2.

Maak een consultregel, gebruik bij voorkeur de ICPC-code. Klik rechts onder in het scherm op de knop
“ZorgDomein” (zie figuur 2)

Figuur 2: Knop ZorgDomein

Stap 2: Van Adastra naar ZorgDomein
Na het klikken op de knop “ZorgDomein” (zie figuur 2) wordt ZorgDomein automatisch gestart. U komt dan direct
in het startscherm van ZorgDomein terecht.
Let op:
-

Wanneer u ZorgDomein te lang open laat staan, zonder activiteit, zult u automatisch uitgelogd worden.
Wel is het altijd mogelijk om een aangemaakte verwijsbrief op een later tijdstip af te ronden via
Regioverzicht. Gebruik hiervoor de knop ‘later afronden’ onder aan de pagina waarin de verwijsbrief wordt
aangemaakt.

Stap 3: Aan de slag in ZorgDomein
ZorgDomein ondersteunt het zorgproces en de bijbehorende communicatie. Kijk voor meer informatie op de
website van ZorgDomein (https://zorgdomein.com/support).

Stap 4: Retourinformatie in Adastra
Bij het terugkeren in Adastra is het werkblad van de betreffende patiënt is een P-regel aangemaakt met daarin het
ZorgDomeinnummer, de zorginstelling en de verwijsreden (Figuur 3). De verwijsbrief komt als edifact bericht
retour.

Figuur 3: Retourinformatie in Adastra

