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Inleiding 
Per 7 januari 2019 kunnen huisartsen werkzaam in de hele regio van het Dijklander Ziekenhuis 
gebruik maken van het zorgverlenersportaal. Het zorgverlenersportaal biedt beveiligde 
communicatie tussen huisartsen en ziekenhuizen. In de regio Waterland werd al langer met zo’n 
portaal gewerkt.  
 
Een zorgverlenersportaal is een portaal dat door het gebruik van een UZI-pas toegankelijk is voor 
huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Huisartsen kunnen in het portaal bepaalde 
onderdelen van het medisch dossier inzien voor die patiënten waarmee zij een behandelrelatie 
hebben. Er zijn binnen het Dijklander Ziekenhuis twee zorgverlenersportalen: 

 Locatie Hoorn: inzage EPD van voorheen Westfriesgasthuis 
 Locatie Purmerend: inzage EPD van voorheen Waterlandziekenhuis 

 
Om toegang te krijgen tot de twee zorgverlenersportalen zijn de volgende stappen nodig: 

1. voorwaarden zorgverlenersportaal ondertekenen 
2. aanvraagformulier invullen 
3. document mailen aan huisarts@westfriesgasthuis.nl 
4. afdeling-ICT van het ziekenhuis koppelt uw UZI-nummer aan uw gegevens in het ZIS 
5. u krijgt een mail met daarin bevestiging incl. deze handleiding 

 
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u deze portalen kunt gebruiken. 

 

Informatie in het Zorgverlenersportaal  
Met het portaal kunt u de gegevens raadplegen van uw patiënten, zoals deze zijn vastgelegd in het 
ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Op de startpagina kunt u algemeen nieuws van het ziekenhuis 
vinden en de gegevens van de persoon die is ingelogd.  
 
De onderdelen kunnen via het navigatiemenu worden benaderd. De onderdelen in het portaal zijn: 
  

  

Patiënt zoeken  Hier kunt u de patiënt selecteren waarvan u de gegevens 
wilt inzien.  

Klinische patiënten/ SEH overzicht  Hier vindt u al uw patiënten die op het moment van inzage 
opgenomen zijn in het ziekenhuis en al uw patiënten die op 
het moment van inzage op de SEH verblijven.  

Patiëntinformatie  
 

Via het onderdeel patiëntinformatie kunt u gedetailleerde 
informatie raadplegen over één bepaalde patiënt (NAW 
gegevens, verzekering, apotheek).  

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.  

 
 

Huisartsen en waarneming  
Wanneer u zich op het portaal aanmeldt heeft u toegang tot alle functies in het portaal.  
Met de knop ‘patient zoeken’ kunt u de patiënten uit uw eigen praktijk opzoeken.  

mailto:huisarts@westfriesgasthuis.nl


Versie 1, 20-12-2018 

Als u als huisarts waarneemt voor een andere huisarts kunt u de patiënten van deze huisartsen ook 
selecteren via de zoekfunctie, mits de huisarts u hiervoor heeft gemachtigd.  

Instructie 
 
Om toegang te krijgen tot het zorgverlenersportaal van het Dijklander Ziekenhuis heeft u een UZI-
pas nodig.  
 

1. Open Internet Explorer (Chrome en Firefox ondersteunen Java niet) 
2. Ga naar de url van het zorgverlenersportaal  

 Zorgverlenersportaal Purmerend: https://zorgverlener.wlz.nl 

 Zorgverlenersportaal Hoorn: https://zorgverlener.westfriesgasthuis.nl 
 

De links naar de twee zorgverlenersportalen zijn ook terug te vinden op de website van het 
ziekenhuis. TIP! Zet de link in uw favorieten. 
 

3. Update Java indien nodig. De handleiding voor het updaten van Java is te vinden op het 
verwijzersdeel van de website van het ziekenhuis: www.dijklander.nl/verwijzers. 

 
4. Doe de UZI-pas in de UZI –paslezer en vul uw pincode van de UZI-pas in 

 
5. Wanneer u bent ingelogd verschijnt onderstaande startpagina.  

 

 

Uitleg knoppen 
 
Patiënt zoeken  
Via de navigatiebalk knop > Patiënt zoeken kunt u een patiënt opzoeken van wie u de gegevens wilt 
inzien. Hier kunt u de patiënt zoeken uit uw praktijk of waarneempraktijk (mits de huisarts u 
hiervoor heeft gemachtigd).  Zoek via een patiëntennummer of BSN nummer, naam of 
geboortedatum en klik vervolgens op de knop ‘Zoeken’. 
Onder de knop ‘Recente’ kunt u de laatste gezochte patiënten vinden.  

https://zorgverlener.westfriesgasthuis.nl/
http://www.dijklander.nl/verwijzers
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Wanneer de zoekopdracht de gevonden patiënt laat zien: ‘Selecteer deze patiënt’ en ‘Ga verder met 
deze patiënt’ aanklikken.  
 

 
 

Klinische patiënten 
Hier vindt u al uw patiënten die op het moment van inzage opgenomen zijn in het ziekenhuis. 

 

SEH overzicht  
Hier vindt u al uw patiënten die op het moment van inzage op de SEH verblijven.  
 
 

Uitleg tabbladen 
 

Patiënteninformatie 
Bij Patiëntinformatie vindt u gegevens zoals die bij ons bekend zijn van de door u geselecteerde 
patiënt. 
U vindt de volgende items:  

 NAW gegevens  

 Huisartsgegevens 

 Apotheekgegevens 

 Verzekeringsgegeve 
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Zorgmomenten  
U vindt onder zorgmomenten de volgende onderdelen:  

 Afspraken: hieronder vindt u een overzicht en informatie over toekomstige afspraken en 
afspraken die hebben plaatsgevonden. 

 Operatie overzicht: Hieronder vindt u een overzicht en informatie over toekomstige operaties 
en operaties die hebben plaatsgevonden. 

 Opname overzicht: Hieronder vindt u een overzicht en informatie over toekomstige opnames en 
opnames die hebben plaatsgevonden. 

 Verwijzingen: Hieronder vindt u een overzicht en informatie over de verwijzingen. 
 

 

 

Dossier  
Met dit onderdeel heeft u inzage in een aantal onderdelen van het medisch dossier van de 
geselecteerde patiënt. U vindt onder zorgmomenten de volgende onderdelen:  

 Allergieën: Hieronder vindt u een overzicht en informatie over alle bekende en geaccordeerde 
allergieën. 

 Behandelbeperking: Hieronder vindt u, indien bekend, de afspraken m.b.t. behandelbeperking. 

 Dossier: Hieronder vindt een overzicht van wat er vanaf 1 december 2017 in het medisch dossier 
is vermeld t.a.v. conclusie en beleid bij polikliniek bezoeken. 

 Brieven: Hieronder vindt u een overzicht van alle brieven over de medische situatie van deze 
patiënt die na 1 januari 2013 zijn verstuurd naar diverse zorgverleners. U kunt op de specifieke 
brief klikken om de brief te openen. 

 Medicatie: Hieronder vindt u een overzicht van alle medicatie die in het ziekenhuis bekend is. De 
volgende categorieën worden getoond:  

o actieve thuismedicatie,  
o actieve klinische medicatie,  
o geplande medicatie,  
o gestopte medicatie,  
o beëindigde medicatie  
o en tot nader order gestopte medicatie. 

 



Versie 1, 20-12-2018 

Uitslagen  
U vindt onder Uitslagen de volgende onderdelen:  

 Laboratorium: hieronder worden de uitslagen van het Klinisch chemisch laboratorium getoond.  

 Microbiologie: hieronder worden de uitslagen van de medische microbiologie getoond vanaf 1 
december 2017. 

 Pathologie: hieronder worden de uitslagen van pathologie getoond vanaf 1 december 2017. 
Deze zijn soms nog niet definitief en kunnen op een later moment worden gewijzigd. 

 Medische beeldvorming: hieronder worden de verslagen van de onderzoeken van radiologie en 
nucleaire geneeskunde getoond vanaf 1 december 2017. Deze zijn soms nog niet definitief en 
kunnen op een later moment worden gewijzigd. U kunt op het specifieke onderzoek klikken om 
het verslag te openen. 

 

Goed om te weten:  

 

 Het is niet mogelijk om vanuit het HIS in te loggen in het Zorgverlenersportaal.  

 I.v.m. veiligheid wordt de sessie – wanneer niet actief gebruikt – na 15 minuten afgebroken. U 
kunt de UZI pas in de lezer houden en hoeft dan enkel uw pincode opnieuw in te voeren.  

 Er is geen zoekfunctionaliteit in het zorgverlenersportaal 

 De inhoud van het dossier medische psychologie wordt niet getoond 
 
 


