
Bijlage: Huisartsen 
Inkomende informatiestromen 
In deze paragraaf worden de inkomende informatiestromen van de huisartsen beschreven 
die in de inventarisatie zijn benoemd. We bekijken in deze paragraaf per afzender welke 
gebruik van welke middelen overeenstemt met het handboek, en welke niet. Deze laatste 
zijn in de tabellen in rood aangegeven. 

Paramedici 
Paramedici maken gebruik van ZorgMail, maar voor dezelfde communicatie ook van Post. De 
paramedici moeten, om te werken conform de basisafspraken, dit via ZorgMail gaan 
versturen zodat de huisarts het direct in het dossier kan verwerken. De huisartsen moeten 
de paramedici daarop wijzen. 
Daarnaast maakten de paramedici gebruik van Extranet om informatie met de huisarts te 
delen m.b.v. veilig email verkeer binnen extranet.  Extranet is per 1-7-2017 uitgefaseerd en 
niet meer beschikbaar. Voor het delen van informatie dient Zorgmail gebruikt te worden. 

Tabel 1: Inkomende informatiestromen vanuit de paramedici 

Van Via Inhoud 

Paramedici Post Behandelverslag/terugrapportage 

Paramedici ZorgMail Behandelverslag/terugrapportage.  

Paramedici Extranet Terugrapportage 

Ziekenhuis 
Het ziekenhuis maakt gebruik van post en fax om informatie aan de huisarts over te dragen. 
Dit gaat om informatiestromen die ook met Edifact berichten via ZorgMail gestuurd kunnen 
worden. Het ziekenhuis moet zich aansluiten op ZorgMail en zorgen dat deze berichten via 
Edifact verstuurd kunnen worden om aan de basisafspraken invulling te geven. 

Tabel 2: Inkomende informatiestromen vanuit het ziekenhuis 

Van Via Inhoud 

Ziekenhuis Post Terugrapportage 

Ziekenhuis Fax Terugrapportage/cito labuitslagen/gemiste röntgenverslagen 

Gemeente 
De gemeente is in staat om ZorgMail te verzenden dus is het aannemelijk dat ze ook 
ZorgMail kunnen ontvangen. Strikt genomen vallen gemeenten buiten de scope van dit 
project, maar als voor communicatie met de gemeenten de basisafspraken worden 
gehanteerd is ZorgMail het juiste middel. 

Tabel 3: Inkomende informatiestromen vanuit de gemeente 

Van Via Inhoud 

Gemeente ZorgMail Tot nu toe niet ontvangen 

Apotheek 
Apotheken stellen informatie beschikbaar via het LSP. De huisartsen kunnen dat raadplegen 
en moeten zich, om aan de basisafspraken te voldoen, op het LSP aansluiten.  
Apotheken versturen ook informatie naar huisartsen met Edifact via ZorgMail. Dat is 
conform de basisafspraken. Naast ZorgMail wordt ook gebruik gemaakt van Fax en papier 



voor de herhaalservice. Dat kan en moet ook via ZorgMail gaan verlopen zodat het dossier 
van de huisarts en de apotheek altijd up-to-date zijn. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch worden opgevraagd, maar die 
informatie moet daarna alsnog via ZorgMail aan het recept worden toegevoegd zodat het 
dossier van de huisarts volledig is. 

Tabel 4: Inkomende informatiestromen vanuit de apothekers 

Van Via Inhoud 

Apotheek LSP Wij hebben geen LSP 

Apotheek Fax Verzoek om autorisatie herhaalservice 
Apotheek ZorgMail Terugkoppeling van de aflevering 

Apotheek Papier Verzoek om autorisatie herhaalservice 

Apotheek 
Telefoon 

Onduidelijkheid over recept, niet leverbare 
middelen, intoleranties 

 

Uitgaande informatiestromen 

Gemeente 
De gemeente is in staat om ZorgMail te verzenden dus is het aannemelijk dat ze ook 
ZorgMail kunnen ontvangen. Strikt genomen vallen gemeenten buiten de scope van dit 
project, maar als voor communicatie met de gemeenten de basisafspraken worden 
gehanteerd is ZorgMail het juiste middel. 

Tabel 5: Informatiestromen naar de gemeente 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts Papier Gemeente   

Huisarts Telefoon Gemeente   

Huisarts Fax Gemeente   

CIZ 
Het CIZ valt buiten de scope en invloedsfeer van dit traject. Het valt aan te raden ook bij de 
uitgaande informatiestroom naar het CIZ aan te sluiten bij de afspraken uit het handboek en 
Zorgmail te hanteren als juiste middel. 

Tabel 6: Informatiestromen naar het CIZ 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts Papier CIZ   

Lab 
De huisartsen sturen informatie naar de laboratoria via ZorgDomein en voldoen daarmee 
aan de basisafspraken. Deze informatie dient niet langer via Papier naar het lab gestuurd te 
worden. 

Tabel 7: Informatiestromen naar het Lab 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts ZorgDomein Lab Labformulier 

Huisarts Papier Lab Labformulier 



Apotheek 
Voor communicatie met de apotheek wordt gebruik gemaakt van ZorgMail. Dat is conform 
de basisafspraken. Als er in de communicatie via ZorgMail iets is misgegaan kan het recept 
opnieuw verstuurd worden via ZorgMail. Dit via Papier of Fax doen is dan niet langer nodig 
en kan worden gestaakt. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch worden opgevraagd, maar die 
informatie moet daarna alsnog via ZorgMail aan het recept worden toegevoegd zodat het 
dossier van de huisarts volledig is. 

Tabel 8: Informatiestromen naar de Apotheek 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts ZorgMail Apotheek Recept, (soms een machtiging, gebeurt veel minderdoor 
nieuwe regelgeving na roer moet om) 

Huisarts Papier Apotheek Kopie recepten als apotheek of patiënt origineel kwijt is 
of niet kan vinden 

Huisarts Fax Apotheek Kopie recepten als apotheek of patiënt origineel kwijt is 
of niet kan vinden  

Huisarts Tel Apotheek Vragen over gebruik door een pat. En vragen over 
aflevering 

Jeugdzorg 
Voor verwijzingen naar Jeugdzorg wordt gebruik gemaakt van ZorgDomein. Dit is conform de 
basisafspraken. Verwijzingen via Papier moeten worden stopgezet en de betreffende 
Jeugdzorg/GGZ instellingen moeten zich aansluiten op ZorgDomein om aan de 
basisafspraken te voldoen. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch worden opgevraagd, maar die 
informatie moet daarna alsnog via ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier van de 
huisarts (en JeugdZorg) volledig is. 

Tabel 9: Informatiestromen naar de Jeugdzorg 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts ZorgDomein Jeugdzorg Verwijzing naar basis ggz(alleen Gr1pp) 
of spGGZ 

Huisarts Papier Jeugdzorg Verwijzing basisggz (ze hebben net 
allemaal ZD) 

Huisarts Telefoon Jeugdzorg Overleg over gemeenschappel. patient 

Ziekenhuis 
Voor verwijzingen naar het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van ZorgDomein. Dit is 
conform de basisafspraken. Verwijzingen via Papier moeten worden stopgezet en de 
betreffende ziekenhuizen moeten zich aansluiten op ZorgDomein om aan de basisafspraken 
te voldoen. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch worden opgevraagd, maar die 
informatie moet daarna alsnog via ZorgMail worden verstuurd toegevoegd zodat het dossier 
van de huisarts (en het ziekenhuis) volledig is. 
 
 
 
 



 
 

Tabel 10: Informatiestromen naar het ziekenhuis 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts ZorgDomein 

Ziekenhuis 

Verwijsbrief aan alle specialisten. Soms voor lab 
of Rontgen 

Huisarts Papier 
Ziekenhuis 

Verwijsbrief naar ander ziekenhuis zonder 
zorgdomein 

Huisarts Telefoon 

Ziekenhuis 

Overleg, vragen en advies. Opvragen lapuitslag, 
uitbreiden labonderzoek 

 
Paramedici 
Paramedici (kunnen) beschikken over ZorgMail en maken hier ook al gebruik van. De 
informatie die door de huisarts naar de paramedici wordt gestuurd moet dan ook via 
ZorgMail verlopen. De paramedici die nog niet zijn aangesloten moeten zich op ZorgMail 
aansluiten.   

Tabel 11: Informatiestromen naar de Paramedici 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts Papier Paramedici Voor zover nodig vanwege vrije toegang.  

Huisarts Fax Paramedici Ergotherapie heeft daar formulieren voor. Pieters 
behandelteam 

Thuiszorg 
Thuiszorginstellingen (kunnen) beschikken over ZorgMail en maken hier ook al gebruik van. 
De informatie die door de huisarts naar de thuiszorg wordt gestuurd moet dan ook via 
ZorgMail verlopen. De thuiszorginstellingen die nog niet zijn aangesloten moeten zich op 
ZorgMail aansluiten. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch worden opgevraagd, maar die 
informatie moet daarna alsnog via ZorgMail worden verstuurd toegevoegd zodat het dossier 
van de huisarts (en de thuiszorg) volledig is. 

Tabel 12: Informatiestromen naar de Thuiszorg 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts Papier TZ Uitvoeringsverzoek 

Huisarts Fax TZ Uitvoeringsverzoek 

Huisarts Telefoon TZ Aanvullende info 

Hulpmiddelenleverancier 
De hulpmiddelenleverancier valt strikt genomen buiten de scope van dit project. Het is 
raadzaam om in overleg te treden met de hulpmiddelenleveranciers in de regio en te kijken 
in hoeverre zij kunnen conformeren aan informatieoverdracht volgens de basisafspraken. 

Tabel 13: Informatiestromen naar hulpmiddelenleveranciers 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts Fax Hulpmiddelenleverancier Alle hulpmiddelen 

Huisarts Papier Hulpmiddelenleverancier Alle hulpmiddelen 



Van Via Naar Inhoud 

Huisarts Post Hulpmiddelenleverancier Alle hulpmiddelen 

Huisarts Internet Hulpmiddelenleverancier Alle hulpmiddelen 

Huisarts Telefoon Hulpmiddelenleverancier Alle hulpmiddelen 

GGZ 
Voor verwijzingen naar GGZ wordt gebruik gemaakt van ZorgDomein. Dit is conform de 
basisafspraken. Verwijzingen via Papier moeten worden stopgezet en de betreffende GGZ-
instellingen moeten zich aansluiten op ZorgDomein om aan de basisafspraken te voldoen. 
In deze informatiestromen wordt gebruik gemaakt van een website. Die manier van 
informatieoverdracht is organisatiespecifiek en dient, om aan de basisafspraken te voldoen, 
via ZorgMail te verlopen. De GGZ-instellingen dienen zich aan te sluiten op ZorgMail. 
Uiteraard kan aanvullende informatie altijd telefonisch worden opgevraagd, maar die 
informatie moet daarna alsnog via ZorgMail worden verstuurd zodat het dossier van de 
huisarts (en GGZ) volledig is. 

Tabel 14: Informatiestromen naar de GGZ 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts ZorgDomein GGZ Vooral spggz 

Huisarts Papier GGZ   

Huisarts Website GGZ   

Huisarts Telefoon GGZ Alleen voor overleg of crisisdienst 

Huisarts 
Huisartsen onderling verzenden elkaar informatie via ZorgMail. Dat is conform de 
basisafspraken. Het verzenden van Post, Papier of Fax tussen huisartsen onderling moet 
worden stopgezet om aan de basisafspraken te voldoen. 

Tabel 15: Informatiestromen tussen huisartsen onderling 

Van Via Naar Inhoud 

Huisarts ZorgMail Huisarts Overdracht dossier bij uitschrijven 

Huisarts Post Huisarts Overdracht dossier bij uitschrijven 

Huisarts Papier Huisarts Overdracht dossier bij uitschrijven 

Huisarts Fax Huisarts Overdracht dossier bij uitschrijven 

 


