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1. Inleiding en aanleiding  
 
In dit instructiedocument wordt uitgelegd hoe u het zorgverlenersportaal gebruikt. 
In het vervolg van dit document wordt ZorgSaam aangeduid met de term “het ziekenhuis”. 
De apothekers worden aangeduid met de verzamelterm “gebruikers”. 
 
Leeswijzer 
In het vervolg van dit document komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Het portaal in vogelvlucht 

 Het gebruik van het portaal in detail met als onderwerpen: 
o Het aanmelden op het portaal 
o Home pagina 

 Het opzoeken van patiënten 
 Het inzien van patiëntinformatie 
 Inzage in dossier items 
 Het raadplegen van onderzoeksuitslagen 
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2. Het zorgverlenersportaal in vogelvlucht 
 
Met het portaal kunt u de gegevens raadplegen van uw patiënten, zoals deze zijn vastgelegd in het 
ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) van het ziekenhuis. Op de home pagina kunt u algemeen nieuws 
en ontwikkelingen rondom het Zorgverlenersportaal vinden. 
De functies kunnen via het navigatiemenu worden benaderd. De functies in het portaal zijn: 
 
Zoeken 
Hier kunt u de patiënt selecteren waarvan u de gegevens wilt inzien. 
 
Patiëntinformatie 
Via het onderdeel patiëntinformatie kunt u gedetailleerde informatie raadplegen over één bepaalde 
patiënt (NAW gegevens, huisarts, tandarts, apotheek en verzekeringsgegevens). 
Zorgmomenten 
Hier vindt u alle zorgmomenten van de door u geselecteerde patiënt. 
Dossier 
Inzage in verschillende dossier items van de geselecteerde patiënt. 
Uitslagen 
Overzicht van alle onderzoeksuitslagen van de door u geselecteerde patiënt. 
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3. Aanmelden op het zorgverlenersportaal met een uzi-pas 
Om toegang te krijgen tot het Zorgverlenersportaal van het ziekenhuis heeft u, om aan de huidige 
strenge ICT-eisen te voldoen, een UZI-pas en kaartlezer nodig om in te loggen  
(zie www.uziregister.nl). 
 

3.1 Internetadres van het zorgverlenersportaal 
https://zorgverlenersportaal.zorgsaam.org  
 

 
 
U dient als eerste dit adres in te toetsen (voor het gemak raden wij aan daarna meteen een 
snelkoppeling te maken). 
 

3.2 Inloggen op het zorgverlenersportaal 
U logt in met uw UZI-pas via de kaartlezer. Op het scherm verschijnt de volgende melding: “Do you 
want to run this application”. 
 
Kies voor ‘Run’ en vul vervolgens de pincode van de UZI-pas in.  
Wanneer u bent ingelogd komt u op de Home pagina van het Zorgverlenersportaal. 
 

  

http://www.uziregister.nl/
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4. Home pagina 
Op de homepagina kunt u algemeen nieuws en de ontwikkelingen omtrent het Zorgverlenersportaal 
zien. 
 

 
 

4.1 Patiënttoestemming (opt-in) 
Om de apotheek toegang te verlenen tot de medische gegevens is de toestemming van de patiënt 
(opt-in) vereist. Bij inschrijving bij het ziekenhuis en bij de poliklinieken vragen onze medewerkers 
actief de toestemming van de patiënt voor het delen van de medische gegevens.  
 
Daarnaast kan de patiënt ook zelf digitaal zijn toestemming registreren via het patiëntenportaal 
https://patient.zorgsaam.org : 
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4.2 Patiënt zoeken 
Via de navigatiebalk kunt u de volgende onderdelen vinden: 

 Patiënt zoeken 

 Patiëntinformatie 

 Dossier 

 Uitslagen 
Alle onderdelen worden in de volgende paragrafen uitgelegd. 
 
Via de navigatiebalk knop Zoeken > Patiënt zoeken kunt u een patiënt opzoeken van wie u de 
gegevens wilt inzien. 
 
Onder de knop ‘Recente’ kunt u de laatste gezochte patiënten vinden.  
Wanneer de zoekopdracht de gevonden patiënt laat zien ‘Selecteer deze patiënt’ aanklikken. 
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4.2 Patiëntinformatie 
U vindt onder Patiëntinformatie de volgende items: 

 NAW-gegevens + patiëntfoto 

 Huisartsgegevens 

 Tandartsgegevens 

 Apotheekgegevens 

 Verzekeringsgegevens 
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4.4 Dossier  
U vindt onder Dossier de volgende items: 

 Allergieën 

 Medicatie 

 Metingen 
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4.5 Uitslagen 
U vindt onder Uitslagen de volgende items: 

 Laboratoriumuitslagen 
 

 


