
Inzicht in alle zorgaanbieders met 
het adresboek van ZorgDomein
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Legenda:
      Ga naar de volgende stap
   Uitlegkader

Naar het adresboek

De blauwe navigatiebalk bovenin het 
scherm is de snelste route naar het 
adresboek. Via deze balk navigeer je 
hier op elk gewenst moment naartoe. 1  

Andere route: 
Via het aanbodscherm 2

2 1
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Naar het adresboek via
het aanbodscherm

Niet gevonden wat je zocht via het
aanbodscherm? Klik dan door naar 
het adresboek voor alle zorginstellingen 
en hun volledige zorgaanbod. 1  

1
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In het adresboek

In het adresboek vind je alle 
zorginstellingen die op ZorgDomein zijn 
aangesloten. Zorgaanbieders herken je 
aan het label '  ' 1  

Gebruik de zoekbalk om te zoeken  
op naam van de zorginstelling,  
plaats en type. 2   

2

1
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Het filtermenu

In het filtermenu kan op afstand en 
organisatietype worden gefilterd. 1  
Klik op een organisatie om deze in  
detail te bekijken. 2  

1
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Een organisatie in
detail bekijken

Dit scherm toont de hoofdlocatie, 
het adres en het telefoonnummer van 
de geselecteerde zorginstelling.

Je kunt hier:
De gewenste locatie selecteren. 1

Het aantal zorgproducten inzien en  
deze in detail bekijken. 2

1

2
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Zorgaanbod organisatie 
bekijken

Dit scherm toont welke zorgproducten
per locatie worden aangeboden. 1  
Gebruik de zoekbalk om direct een
product, producttype of locatie te
vinden. 2  Selecteer een zorgproduct
om deze in detail te bekijken. 3

1

3

2
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Een zorgproduct bekijken

In dit scherm zie je in één overzicht 
alle informatie over een zorgproduct. 
Hier staat ook voor welke zorgvragen 
het product relevant is en wie er 
kunnen verwijzen. 1  

Indien je wilt verwijzen, klik je op de 
zorgvraag. 2  Je komt dan op het 
aanbodscherm.* Hier zoek je het 
gewenste zorgproduct en start je 
de verwijzing. 

Of je kunt verwijzen is afhankelijk van je functie, eventuele machtiging en keuze van de 
aanbieder om aanbod open te stellen.
Indien je kunt verwijzen, klik je op een relevante zorgvraag. Dit leidt je naar het 
aanbodscherm waar je aanbod met elkaar kunt vergelijken en vervolgens kunt verwijzen.

*
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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
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