
 

 

Beste ZorgDomein-relatie, 

 

Het beschermen van persoonsgegevens is een continu aandachtspunt van ZorgDomein. Deze 

maand neemt ZorgDomein nieuwe stappen om de privacy van patiënten nog beter te 

beschermen.  

 

Veiliger inloggen op het ZorgDomein Patiëntportaal 

Bij een verwijzing/aanvraag wil de patiënt graag weten hoe een afspraak voor vervolgzorg 

tot stand komt en hoe hij/zij zich kan voorbereiden. Deze informatie staat in het 

patiëntbericht. Verwijzers kunnen dit bericht printen en meegeven en/of digitaal aanbieden 

via het ZorgDomein Patiëntportaal. 

 

Voorheen ontvingen patiënten een e-mail met een unieke link, waarmee met een 

geboortedatum ingelogd kan worden. Voortaan ontvangen patiënten met de veiligere 

werkwijze naast de e-mail ook een code per sms. Deze 6-cijferige code, als vervanging van 

de geboortedatum, is nodig om toegang te krijgen tot de informatie op het ZorgDomein 

Patiëntportaal. De veiligere werkwijze is met een kleine groep verwijzers zorgvuldig getest en 

wordt nu gefaseerd uitgerold naar alle verwijzers.  

 

Wat verandert voor jou? 

Voor zorgaanbieders verandert niets. Echter vinden we het belangrijk je op de hoogte te 

houden van wat er verandert omdat je mogelijk vragen krijgt of reeds hebt gekregen. 

 

Wat verandert voor verwijzers/aanvragers? 

De verwijzer kan de patiënt op twee manieren informeren over de verwijzing/aanvraag, via 

een print of digitaal, via het ZorgDomein Patiëntportaal. In het laatste geval dient de 

verwijzer voortaan naast het e-mailadres, nu ook het mobiele nummer in te vullen zodat de 

patiënt automatisch een inlogcode per sms ontvangt. Deze code is nodig om in te loggen op 

het Patiëntportaal. 

 

Wat verandert voor de patiënt? 

Indien de patiënt het patiëntbericht digitaal wil ontvangen, krijgt de patiënt naast een e-mail 

met een ZD-nummer en persoonlijke link naar het Patiëntportaal, voortaan ook een sms met 

6-cijferige code. Met deze gegevens kan de patiënt inloggen. De patiënt ontvangt de e-mail 

en sms zodra de verwijzing/aanvraag is verstuurd.  

 

Vragen? 

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Service & Support. 

Met vriendelijke groet, 

Het ZorgDomein-team  


