
 

Handleiding aanmaken van een nieuw account en het 

machtigen/werken namens binnen ZorgDomein 

 

Betreffende het aanmaken/koppelen van een persoonlijk account als de medewerker 

nog niet werkzaam is bij de praktijk: 

 

Volg de onderstaande stappen om een ZorgDomein account aan te maken vanuit een 

informatiesysteem: 

 

1. Log in met het account van de (nieuwe) medewerker in het informatiesysteem. 

2. Start ZorgDomein vanuit het informatiesysteem (kijk hier voor een beschrijving hoe 

per informatiesysteem). 

3. U komt nu op de pagina ‘Welkom op ZorgDomein’. Hier vindt u twee verschillende 

mogelijkheden: ‘Inloggen’ en ‘Account aanmaken’ (zie onderstaande afbeelding). 

 

 
 

Heeft u al een ZorgDomein account? 

Log dan in met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Vervolgens is het account 

gekoppeld aan de praktijk. 

 

Heeft u nog geen ZorgDomein account? 

Kies dan voor de optie ‘Account aanmaken’. Via deze weg kan de medewerker een 

ZorgDomein-account aanmaken. 

 

Via deze link kunt u een uitgebreide handleiding downloaden. 

 

 

 

 

https://zorgdomein.zendesk.com/hc/nl/articles/115002661774-Starten-van-ZorgDomein-vanuit-een-informatiesysteem
https://zorgdomein.zendesk.com/hc/nl/articles/360004080853-Mijn-organisatie-verwijst-al-met-ZorgDomein-%25C3%25A9n-heeft-een-koppeling-met-het-informatiesysteem


Onderstaande geldt voor het machtigen/werken namens, wanneer een account al 

bestaat of net is aangemaakt/gekoppeld na bovenstaand stappenplan.  

 

Om te kunnen verwijzen is een persoonlijke en geldige AGB-code nodig. Als u die niet 

heeft kunt u 'Werken namens' een superviserend arts. 

 

Deze functionaliteit kunt u vinden door, ingelogd in ZorgDomein, op uw naam te klikken 

in de rechterbovenhoek van het scherm. Vervolgens klikt u op het kopje 'Werken 

namens'. 

 

 
 

U kunt vervolgens op de naam klikken van de arts namens wie u wil gaan werken. 

Als u altijd namens dezelfde arts wil gaan verwijzen, kunt u op ‘maak 



standaard’ klikken. Hierdoor hoeft u niet steeds opnieuw een arts te kiezen. 

 

Let op! De superviserend arts(en) moeten u eerst machtigen voordat namens hen kunt 

werken. Dit doen zij door, ingelogd in ZorgDomein, in de rechterbovenhoek op hun 

naam te klikken en naar het kopje 'Machtigen' te gaan. De arts(en) kunnen u dan 

aanvinken. Wanneer dit is gebeurd, bent u gemachtigd en kunt u 

verwijzingen/aanvragen doen namens een superviserend arts. Deze en andere 

informatie vindt u ook terug in de applicatie (klik hiervoor op de knop Support rechts in 

beeld) of op onze support website (hiervoor ga je naar zorgdomein.com/support). 

http://zorgdomein.com/support

