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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 en veilig verzonden naar instellingen die vervolgzorg leveren.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe informatie vanuit TransHIS meegenomen kan worden naar ZorgDomein
en op welke wijze terugkoppeling van de verwijzing of aanvraag vanuit ZorgDomein in TransHIS plaatsvindt. Dit
loopt via 4 stappen:
Stap 1.

Selectie van relevante patiëntgegevens in TransHIS

Stap 2.

Van TransHIS naar ZorgDomein

Stap 3.

Aan de slag in ZorgDomein

Stap 4.

Retourinformatie in TransHIS

Stap 1: Selectie van relevante patiëntgegevens in TransHIS
1.

Selecteer op gebruikelijke wijze een patiënt in TransHIS.

2.

Kies één van de volgende twee opties:

3.

a.

Selecteer een bestaande consultregel, óf

b.

Maak een consultregel aan, en sla het consult op. Gebruik bij voorkeur de ICPC-code.

Selecteer een van de episodes om een ICPC code mee te nemen in de verwijzing en klik onder het menuitem “Verwijzing/consultatie” op “ZorgDomein” (Figuur 1).

Figuur 1: Via menu-item “Verwijzing/consultatie” naar “ZorgDomein”

Stap 2: Van TransHIS naar ZorgDomein
Klik op de knop “ZorgDomein” onder “Verwijzing/consultatie” om ZorgDomein te starten (Figuur 1).
Let op:
-

ZorgDomein mag maar 1x gestart worden, wanneer u ZorgDomein te lang open laat staan, zonder
activiteit, of wanneer u ZorgDomein voor een 2e keer start zal het eerder gestarte proces onderbroken
worden. Het is altijd mogelijk om een aangemaakte verwijsbrief op een later tijdstip af te ronden.

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 TransHIS
Na het klikken op de knop “Verzend verwijsbrief” wordt de verwijsbrief verzonden naar de zorginstelling. Een
kopie van de verwijsbrief komt via edifact retour en wordt op gebruikelijke wijze verwerkt in TransHIS. Om de
kopie verwijsbrief te kunnen ontvangen is het van belang dat u het edifactpostbus adres controleert in het eigen
profiel onder het profielmenu, in de rechterbovenhoek van uw scherm

