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Bijlage bij aanmeldformulier ZorgDomein 

 

Installatie van de koppeling met ZorgDomein 
 
 

Installatie van de koppeling met ZorgDomein  

De installatie van ZorgDomein wordt uitgevoerd door de medewerkers van ZorgDomein. 

Nadat uw aanmelding is verwerkt, neemt ZorgDomein contact met u op om een 

installatieafspraak in te plannen.  

 

Om gebruik te kunnen maken van ZorgDomein wordt een koppeling geïnstalleerd tussen 

uw HIS en ZorgDomein. Deze koppeling wordt op afstand geïnstalleerd door een 

medewerker van ZorgDomein. Het is noodzakelijk dat u zelf of een medewerker op de 

praktijk beschikbaar is (bijv. assistente of praktijkbeheerder) om de medewerker van 

ZorgDomein toegang te geven tot de werkplekken waarop de koppeling moet worden 

geïnstalleerd. De werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de installatie 

en instructie zijn: 

- Browserinstellingen aanpassen op iedere werkplek  

- Instellingen aanpassen in uw HIS om de koppeling met Zorgdomein te activeren 

 

De installatie van de koppeling duurt ongeveer 10 minuten per werkplek. Hiervoor 

hoeft men niet uit te loggen en kunnen de overige medewerkers gewoon doorwerken. 

Indien een medewerker beschikbaar is op de praktijk voor de installatie, hoeft u zelf niet 

aanwezig te zijn. De medewerker dient wel te beschikken over de inloggegevens van de 

huisartsen met betrekking tot de werkplekken en het HIS. Om de installatie succesvol te 

laten verlopen is het belangrijk dat de medewerker inlogt op de werkplekken als zijnde 

de huisarts, die gebruik maakt van die werkplek.  

 

Wat wordt van u verwacht? 

Van u wordt verwacht dat u zelf beschikbaar bent of een medewerker van uw praktijk 

beschikbaar stelt om de installatie te begeleiden.  

 

Voor een goede werking van ZorgDomein dient uw PC of Mac aan een aantal vereisten te 

voldoen, welke hieronder nader worden toegelicht.  
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Systeemvereisten voor werken met ZorgDomein 

 

Voor een goede werking van ZorgDomein dient uw systeem aan de volgende eisen te 

voldoen: 

 

PC  

- Minimaal 50 MB vrij 

- PC niet ouder dan 4 jaar 

- Minimaal 1 GB werkgeheugen 

- Internetverbinding via ADSL of kabel waarbij er per werkplek minimaal   

256 Kb/s dataverkeer mogelijk is 

- Beeldscherm minimaal 15 inch 

- Beeldscherm resolutie: minimaal  1024 x 768 

- Internet Browser:  Internet Explorer 7.0 of hoger1 

- OS minimaal: Windows XP1 

- Computer voorzien van laatste beveiligingsupdates, Antivirus software en 

het netwerk (of computer) van een Firewall 

Mac 

- Minimaal 50 MB vrij 

- Mac niet ouder dan 4 jaar 

- Minimaal 1 GB werkgeheugen 

- Internetverbinding via ADSL of kabel waarbij er per werkplek minimaal   

256 Kb/s dataverkeer mogelijk is 

- Beeldscherm minimaal 15 inch 

- Beeldscherm resolutie: minimaal  1024 x 768 

- Internet Browser Firefox 4.0 of hoger 

- OS minimaal: OS x 10.4.2  

- Computer voorzien van laatste beveiligingsupdates, Antivirus software en 

het netwerk (of computer) van een Firewall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Let op! Vanaf 8 april 2014 stopt Microsoft met beveiligingsupdates en hotfixes voor Windows XP. PC’s met dit 

besturingssysteem lopen daardoor een veiligheidsrisico. ZorgDomein raadt het gebruik van PC’s met Windows 
XP dan ook ten zeerste af en zal vanaf 8 april 2014 Windows XP en daarmee ook Internet Explorer 7, dan ook 
niet meer ondersteunen. 
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Controle systeemvereisten PC  

 

U kunt op de volgende manier controleren of uw computer aan de systeemvereisten 

voldoet:  

 

 Start uw computer op  

 Klik op “start” helemaal links onderin uw beeldscherm 

 Kies voor “instellingen” door erop de klikken 

 Kies voor “configuratiescherm” door erop te klikken 

 Kies voor “systeem” door erop te dubbelklikken 

 Ga naar het tabblad “algemeen”. Meestal staat de computer hier standaard op 

 

Het volgende scherm is dan te zien:  

 

 Systeem: hierachter staat welk besturingssysteem gebruikt wordt (hier Windows XP 

professional) 

 Kloksnelheid (minder van belang): het gaat om de kloksnelheid van de processor, 

dus in het voorbeeld 987 MHz 

 Geheugen: staat hier vermeld achter kloksnelheid (0,99 GB), maar kan ook apart 

vermeld worden als RAM-geheugen  
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Controle systeemvereisten Mac 

 

U kunt op de volgende manier controleren of uw Macintosh aan de systeemvereisten 

voldoet:  

 

 Start uw computer op 

 Klik op het appeltje helemaal links bovenaan uw beeldscherm 

 Kies voor “over deze mac” door erop de klikken 

 

Het volgende scherm opent dan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende scherm opent dan:  

 Mac OS X Version 10.4.2: Het besturingssysteem dat gebruikt wordt  

 Processor:   G3 processor  op minimaal 233 MHZ 

 Geheugen (memory): Minimaal 50 MB vrij 

 

 

 

 

 

 


