Handleiding Zorgverleners Portaal WZA
Deze handleiding beschrijft de procedure hoe u als zorgverlener kan inloggen op het
Zorgverlenersportaal van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.
U heeft de mogelijkheid om in te loggen in ons zorgportaal door de volgende URL in te typen in uw
browser: https://zorgverlener.wza.nl
Het is tevens mogelijk om via de website van het WZA in te loggen in het Zorgverlenersportaal.
Wanneer u op de website van het WZA (https://www.wza.nl/) gaat naar het submenu “Verwijzer” en
kiest voor het menu “Zorgverlenersportaal MijnWZA” dan wordt het volgende scherm getoond:

Indien wordt geklikt op de button “Inloggen huisartsen in het zorgverlenersportaal” dan wordt het
volgende inlogscherm getoond:

U kunt alleen inloggen in het Zorgverlenersportaal wanneer u het aanmeldformulier voor het gebruik
van Zorgportaal heeft ingevuld. Met de gegevens uit het aanmeldformulier zal het WZA een
persoonlijk gebruikersaccount voor u aanmaken.

Procedure inloggen UZI-pas
U kunt op twee manieren inloggen met uw UZI pas op het Zorgportaal met:
 UZI
 ZorgID
Indien u de optie kiest voor het inloggen met UZI, dan kan alleen worden ingelogd met een browser
die Java ondersteunt, zoals Internet Explorer 11 en Firefox. Om beveiligingsredenen ondersteunen
steeds meer browsers Java niet meer
Om het Java probleem te ondervangen is Zorg-ID is ontwikkeld om de problematiek van Java op te
vangen. ZORG-ID is momenteel alleen geschikt voor Windows-omgevingen en nog niet voor macOS.
Voor het gebruik van Zorg-ID dient u de app te installeren. Zowel de software als de handleiding van
Zorg-ID kunt u vinden op de site van VZVZ: https://www.vzvz.nl/zorg-id
Na installatie is uw pc/laptop gereed om gebruik te kunnen maken van Zorg-ID.

Inloggen UZI
Indien u inlogt door op UZI te klikken dan wordt het volgende scherm getoond:

Na het invoeren van uw pincode wordt het welkomscherm van het Zorgverlenersportaal getoond.

Inloggen ZorgID
Indien u inlogt door op Zorg-ID te klikken dan wordt het volgende scherm getoond:

Bij het scherm van de beveiligingscode dient u uw pincode van uw UZI pas in te voeren. Hierna wordt
het welkomstscherm van het Zorgverlenersportaal getoond.

Nadat u bent ingelogd ziet u het volgende scherm:

Op het welkomscherm heeft u drie keuzes:




1: U kiest aan de linkerkant voor ‘Klinische patiënten’
2: U kiest aan de linkerkant voor ‘SEH patiënten’
3: U zoekt een patiënt met behulp van tenminste naam, geboortedatum en geslacht.

1: U kiest voor klinische patiënten.
In dit overzicht vindt u uw eigen patiënten die zijn opgenomen in het WZA en patiënten van collega’s
uit uw praktijk die zich ook hebben aangemeld voor het zorgverlenersportaal van het WZA. Het is
mogelijk om dit overzicht te printen.

2: U kiest voor SEH patiënten.
Wanneer u deze optie aanklikt, dan wordt eenzelfde scherm getoond als bovenstaande. In dit
overzicht vindt u uw eigen patiënten die op de SEH van het WZA zijn gezien en patiënten van
collega’s uit uw praktijk die zich ook hebben aangemeld voor het zorgverlenersportaal van het WZA.
Het is mogelijk om dit overzicht te printen.

3: U zoekt een patiënt met behulp van tenminste naam, geboortedatum en geslacht.

U krijgt nu een overzicht van patiënten die voldoen aan de ingevoerde criteria.

Als u een patiënt uit uw praktijk selecteert kunt u doorgaan met de geselecteerde patiënt.

Als de geselecteerde patiënt niet uit uw praktijk komt, maar u wilt toch de gegevens van deze patiënt
inzien, dan kunt u gebruik maken van de “Breaking the glass” procedure. U moet hier een reden
opgeven waarom u de gegevens van de patiënt wilt inzien. Wanneer u gebruik maakt van de
breaking the glass” procedure, dan wordt de patiënt hiervan middels een mail op de hoogte gesteld.

Zodra u een patiënt heeft geselecteerd komt u op een pagina met patiëntinformatie.

Bovenin het scherm heeft u vier knoppen:
1. Patiëntinformatie
2. Zorgmomenten - hier ziet u alle contactmomenten en afspraken van de betreffende patiënt.
U krijgt een overzicht met toekomstige en historische bezoeken.
3. Dossier – hier kunt u de door het WZA geregistreerde dossierinformatie inzien.
4. Uitslagen – hier kunt u laboratorium-, pathologie-, medische microbiologie- en radiologieuitslagen inzien voor de betreffende patiënt.

Als u opnieuw wilt zoeken of een andere patiënt wilt kiezen klikt u op de ‘HOME’ knop

