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Handleiding huisartsen zorgverlenersportaal 
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1 Contactgegevens 
Voor vragen of opmerkingen over de werking van het zorgverlenersportaal kunt u contact 
opnemen met het verwijzerscentrum.  
Tel: (0318) 43 56 58 
E-mail: verwijzerscentrum@zgv.nl  
 

2 Algemene informatie 
In het zorgverlenersportaal kunt u als huisarts de gegevens en uitslagen van uw eigen 
patiënten en van patiënten waarvoor u waarneemt inzien. De uitslagen zijn per direct 
zichtbaar in het zorgverlenersportaal en worden via edifact verzonden. 
 

3 Collega’s  
Wanneer er meerdere artsen (bv hidha’s) in dezelfde praktijk werkzaam zijn of in geval van 
waarneming, is het mogelijk een collega, al dan niet tijdelijk, te mandateren de uitslagen van 
patiënten uit uw praktijk in te zien. Hoe dit in zijn werk gaat leest u in de handleiding op pag. 
3. 
 

4 Patiënten 
Het is belangrijk dat een patiënt die een nieuwe huisarts krijgt, dit zelf bij ons meldt. Dan 
kunnen wij de juiste patiënt aan de juiste huisarts koppelen en is inzage in het 
zorgverlenersportaal mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk dit altijd te melden aan nieuwe 
patiënten. Alleen als een praktijk in zijn geheel wordt opgevolgd, bv bij pensionering, kunnen 
wij na een schriftelijk verzoek alle patiënten bij de opvolgende huisarts registreren.  
 

5 Verantwoordelijkheid voor uitslagen 
De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van, het actie ondernemen op of het 
informeren van de patiënt over aangevraagd onderzoek ligt altijd bij de aanvrager van het 
onderzoek. 
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6 Inloggen in het zorgverlenersportaal 
LET OP: Open de browser Chrome, Edge of Firefox. Internet Explorer (IE) wordt niet 
onderhouden als browser voor het zorgverlenersportaal. Vandaar dat u geen gegevens ziet 
wanneer uw standaardbrowser is ingesteld op Internet Explorer (IE).  
 

 Ga naar ZorgDomein en log in.  

 Klik linksonder, in de Linkbox, op de link naar Ziekenhuis Gelderse Vallei.  
 

 
 

 U komt op de homepage van het zorgverlenersportaal terecht.  
 
Welke gegevens ziet u: 

 Aan de linkerkant kunt u de patiëntgegevens, labuitslagen, tekstuele uitslagen en 
brieven inzien die vanuit het EPD zijn samengesteld voor huisartsen, fysiotherapeut, 
multizorg e.d., daarnaast kunt u ook waarschuwingen en opnames inzien. 
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7 Waarneming actief 

 
 

 De kleur van de button ‘Waarneming actief’ geeft aan of waarneming actief is. 
o Is deze kleur paars dan is waarneming actief ingesteld. Dit betekent dat u 

patiëntgegevens opent van een patiënt waarvoor u waarnemer bent. 
o Is deze groen dan ziet u een ‘eigen patiënt’.  

 

 Klik op de button waarneming actief om deze uit te klappen. 
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 Aan de rechterkant in het waarnemersoverzicht staat aangegeven voor welke 
huisartsen u waarneemt. Klik op de groene button ‘Waarnemingen beheren’ om naar 
het overzicht te gaan waarin uw waarneming geregistreerd kan worden.  

 

 U kunt ook via de tekst ‘Waarnemers’ (bovenaan, met tandwiel icoon) naar ditzelfde 
waarnemersoverzicht. 

 
 
 
 
 

 

 U kunt altijd zien voor welke andere huisartsen u waarneemt. Dit is te zien bij ‘Mijn 
waarnemingen’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Staat in dit overzicht niet de naam van de (praktijk)collega huisarts dan kunt u de 
patiëntgegevens niet inzien en krijgt u een melding. 

 
LET OP: Zorg er daarom voor dat alle huisartsen binnen de (groeps)praktijk deze 
waarneming invullen. U registreert uw collega’s. Deze zelfde registratieactie wordt 
verwacht van uw collega’s.  

 
8 Waarneming registreren 

 Via het plusje in de groene balk kunt u een waarnemende collega toevoegen. 
o Zoeken kan op naam, agb-code of woonplaats. 
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 Onderstaande velden verschijnen in beeld wanneer de betreffende collega is 

gekozen in het overzicht. 
o Start datum; wordt automatisch gevuld (verplicht veld) 
o Eind datum (niet verplicht veld) 
o Reden (verplicht veld) 

 

 
 

 Na het invullen van de (verplichte) velden klikt u op de groene button ‘Opslaan’. U 
heeft zojuist een collega-huisarts rechten gegeven om de patiëntgegevens van uw 
patiënten te mogen inzien. In het overzicht ziet u dat de waarneming ‘Actief’ is.  
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 Klikt u in dit overzicht bij een actieve waarneming op het pijltje naar beneden, dan 
wordt het veld uitgeklapt en kan de status gepauzeerd, bewerkt of verwijderd 
worden. 

 

9 Foutmeldingen  
 Melding: "U bent niet aangemeld via het zorgverlenersportaal’’ 

Krijgt u deze melding in beeld dan komt dit omdat u geen rechten heeft om in te loggen. U 
bent als huisarts niet bekend in het zorgverlenersportaal van Ziekenhuis Gelderse Vallei. U 
kunt dit melden bij het verwijzerscentrum (https://www.geldersevallei.nl/verwijzer/contact-
verwijzerscentrum). Dan zorgt Ziekenhuis Gelderse Vallei er alsnog voor dat u als huisarts 
opgenomen wordt in ons ziekenhuis informatiesysteem (ZIS). 
 

 Melding: “Er is geen patiënt geselecteerd of u bent niet geautoriseerd…” 
Krijgt u deze melding in beeld dan is de waarneming binnen het zorgverlenersportaal niet 
ingesteld. Als u wel geautoriseerd moet zijn, moet de betreffende huisarts waar u voor 
waarneemt u als waarnemer aanmaken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen kan u contact opnemen met het verwijzerscentrum.  

https://www.geldersevallei.nl/verwijzer/contact-verwijzerscentrum
https://www.geldersevallei.nl/verwijzer/contact-verwijzerscentrum

