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Inleiding
Het is mogelijk om naast de verwijsbrief ook bijlagen elektronisch te verzenden via ZorgDomein. Het toevoegen
van bijlagen aan de verwijzing is onderdeel van het invullen en op orde maken van de verwijsbrief. In deze
handleiding wordt hierover uitleg gegeven.
Voeg bijlagen toe aan de verwijsbrief
Het onderdeel van de verwijsbrief waar bijlagen toegevoegd kunnen worden, staat onderaan het scherm. Klik
op ‘Bijlage uploaden’ om een bestand vanaf uw harde schijf of netwerkschijf toe te voegen (zie figuur 1).

Figuur 1: Klik op de balk ‘Bijlage uploaden’ om een bijlage toe te voegen

Kies een document dat u wilt toevoegen en klik op ‘Openen’ (zie figuur 2). De geselecteerde bijlage(n) worden
toegevoegd aan de ZorgDomein Verwijsbrief.

Figuur 2: Kies een document dat u wilt toevoegen als bijlage en klik op ‘Openen’

Het is mogelijk een toelichting te geven op de bijlage(n) in het veld ‘toelichting op bijlagen’ (zie figuur 3).

Figuur 3: Geef een toelichting op de bijlage(n) in het veld ‘toelichting op bijlagen’

Versturen van verwijsbrief inclusief bijlagen
Klik onderaan het scherm op de knop ‘Versturen’ om de verwijsbrief inclusief bijlage(n) te versturen (zie figuur
4).

Figuur 4: Klik op de knop ‘Versturen’ om de verwijsbrief te versturen

Vragen en ondersteuning
Heeft u naar aanleiding van deze handleiding vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact op met de
Servicedesk van ZorgDomein, bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via 020-471 52 82 of via
servicedesk@zorgdomein.nl. Instructievideo’s, quick guides en webinars van ZorgDomein zijn ook beschikbaar
via de website: http://zorgdomein.nl/support/support/
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