
Verwijzen naar paramedische zorg, GGZ en VVT
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Verwijzen naar diverse 
typen vervolgzorg

Start een verwijzing via het startscherm. 
Naast verwijzen naar medisch 
specialistische zorg kun je onder  
andere verwijzen naar:

1 Paramedische zorg 1  
2 Geestelijke gezondheidszorg 2  
3 Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 3

1

Legenda:
      Ga naar de volgende stap
   Uitlegkader

1

2
3
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1. Verwijzen naar  
paramedische zorg
Kies voor ‘Paramedische zorg’ in het 
zorgvraagmenu om bijvoorbeeld te 
verwijzen naar een fysiotherapeut, 
diëtist of podotherapeut.
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Zorgvraag selecteren 
 
Selecteer de gewenste paramedische 
discipline, bijvoorbeeld fysiotherapie.



5

Het aanbodscherm

Het aanbodscherm toont het 
beschikbare aanbod in de 
regio voor de geselecteerde 
paramedische discipline. 

Selecteer het gewenste zorgproduct 
om te starten met verwijzen.
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2. Verwijzen naar 
geestelijke gezond-
heidszorg
Kies voor ‘GGZ / Jeugdzorg’ in het 
zorgvraagmenu.
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Zorgvraag selecteren

Selecteer eerst de leeftijdscategorie
van de patiënt 1  en vervolgens de
relevante zorgvraag passend bij het
probleem van de patiënt.

1
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Het aanbodscherm

Het aanbodscherm toont het 
beschikbare GGZ-aanbod, zowel 
basis GGZ als specialistische GGZ.

Selecteer het gewenste zorgproduct 
om te starten met verwijzen.
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3. Verwijzen naar 
Verpleging, Verzorging 
en Thuiszorg
Kies voor ‘VV&T’ in het zorgvraagmenu 
om bijvoorbeeld rechtstreeks te 
verwijzen naar wijkteams of om een 
uitvoeringsverzoek in te dienen.
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Zorgvraag selecteren

Selecteer de gewenste zorgvraag, 
bijvoorbeeld ‘Specialistische 
verpleging’ voor zorg aan huis. 
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Rechtstreeks verwijzen  
naar het wijkteam

Via het aanbodscherm kan 
rechtstreeks verwezen worden naar 
een wijkteam dat zorg kan leveren aan 
de patiënt thuis.

De postcode van de patiënt wordt 
automatisch ingevuld 1 .

Op basis van de postcode worden 
alleen de wijkteams getoond die in 
het postcodegebied van de patiënt 
werkzaam zijn 2 .

Selecteer het gewenste zorgproduct 
om te starten met verwijzen.

1

2

Is er nog geen aanbod van het wijkteam in jouw buurt? 
Meld dit aan Support. 

https://support.zorgdomein.com/hc/nl/requests/new
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Uitvoeringsverzoek 
indienen

Via het aanbodscherm kan een uit-
voeringsverzoek worden ingediend 
bij het wijkteam in de buurt van de 
patiënt.

Selecteer 'Uitvoeringsverzoek' 1  
in het filtermenu om zorgaanbod te 
specificeren. Selecteer het gewenste 
zorgproduct om te starten met de 
aanvraag.

1

Is er nog geen aanbod van het wijkteam in jouw buurt? 
Meld dit aan Support. 

https://support.zorgdomein.com/hc/nl/requests/new
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Aanvraagformulier 
uitvoeringsverzoeken 

Middels het aanvraagformulier kunnen 
één of meerdere uitvoeringsverzoeken 
tegelijkertijd worden ingediend.  

Bij meerdere verzoeken hoeft zo maar 
één keer de benodigde informatie 
ingevuld te worden, maar ontvangt de 
wijkverpleegkundige wel meerdere 
uitvoeringsverzoeken tegelijkertijd.  

Wanneer de aanvraag compleet is, 
verstuur je het formulier.
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Meer weten over 
specifieke functionaliteiten 
van ZorgDomein?

Raadpleeg het Helpcenter door op het 
vraagteken rechtsboven te klikken 1  of 
ga naar zorgdomein.com/support.

1


