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INSTRUCTIE ZORGVERLENERSPORTAAL TERGOOI  
 
Deze instructie is bedoeld voor huisartsen. Hierin leest u hoe u het Zorgverlenersportaal kunt gebruiken.  
 
STAP 1: Installeer de Zorg-ID-applet 

• Beheert u zelf uw PC’s of netwerk? Kijk dan op https://www.vzvz.nl/zorg-id en download de client 
app. De installatie hiervan wijst zich vanzelf. 

 
• Beheert een derde partij uw PC’s en netwerk? Vraag hen dan om de client app te installeren zodat 

deze op alle PC’s gestart kan worden. 
 
 
STAP 2: Toestemming van uw patiënt 
Uw patiënt moet eerst toestemming geven om u inzage te geven. Patiënten kunnen dit op 2 manieren 
doen. 

1. Patiënt geeft toestemming bij de balie van de polikliniek die hij / zij bezoekt of bij de inschrijfbalie. 
Hierbij is legitimatie vereist.  

2. Uw patiënt kan zelf zijn/haar toestemming instellen via het patiëntenportaal www.mijntergooi.nl. 
De patiënt logt in met DigiD mét sms-verificatie en gaat naar Gegevens > Toestemming.  
Heeft u hulp nodig om uw patiënten te activeren? Vraag dan communicatiematerialen (posters, 
flyers of een slide voor uw wachtkamerschermen) aan bij aan bij communicatie@tergooi.nl.   

 
 
STAP 3: Log in op het Zorgverlenersportaal  

1. Ga naar https://zorgverleners-hap.tergooi.nl. Deze werkt alleen op Windows. Eind 2019 komt 
deze beschikbaar voor Apple.  

2. Afhankelijk van uw instellingen verschijnt eerst een keuzescherm waarin u moet kiezen tussen 
Uzi-pas en Zorg-ID. Kies hierbij voor Zorg-ID.  

3. Vervolgens vraagt het systeem om uw Uzi-pas. Steek die in de lezer (als deze er nog niet in zit) en 
voer uw code in.  

4. Vervolgens klikt u op Ja / Toestaan.  
5. Onderstaand scherm verschijnt. Dit kan soms even duren. 
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STAP 4: Een patiënt zoeken 
 
Via PATIENT ZOEKEN vindt u eenvoudig uw patiënten. U krijgt alleen inzage in het dossier van patiënten 
die toestemming hebben gegeven. Het patiëntnummer betreft het Tergooi patiëntnummer.  
 

 
Als u uw patiënt gevonden heeft, krijgt u inzage in: 

- Algemene patiëntgegevens 
- Komende afspraken en afspraken uit het verleden 
- Behandelverslagen 
- Correspondentie naar uw als huisarts en naar andere zorgverleners 
- Medicatieoverzicht met door Tergooi voorgeschreven medicatie  
- Digitale verwijsbrieven 
- Lab-uitslagen 
- Uitslagen microbiologie 
- Uitslagen pathologie 
- Uitslagen Radiologie 

 
Stap 5: Overzicht van klinische patiënten  
 
In het zorgverlenersportaal vindt u een overzicht van al uw patiënten die in Tergooi zijn opgenomen. U 
kunt alleen het dossier inzien van patiënten die toestemming hebben gegeven.  
 
Ga naar PATIENT ZOEKEN > KLINISCHE PATIËNTEN. Een overzicht verschijnt van al uw patiënten die 
in Tergooi zijn opgenomen.  
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STAP 6: Nieuwe patiëntinformatie  
Hier vindt u o.a. nieuwe (lab)uitslagen, radiologie uitslagen en ontslagbrieven die aan u gestuurd zijn.   

 
U kunt deze gegevens alleen inzien van patiënten die toestemming hebben gegeven. 
 

 
 
STAP 6: Vragen? 
Heeft u vragen of hulp nodig? Stuur dan een mail naar informatiecentrum@tergooi.nl.  


