HANDLEIDING DIGITALE ZORGVERWIJZER CHRONISCH ZORGNET VOOR VERWIJZERS
(deze handleiding geeft de stappen weer voor verwijzers die al een account voor de digitale zorgverwijzer hebben.
Heeft u nog geen verwijsaccount? Dit is binnen een paar minuten geregeld door contact op te nemen met Chronisch ZorgNet via
info@chronischzorgnet.nl)
STAP 1. INLOGGEN
Ga naar www.chronischzorgnet.nl.

Als u op ‘Inloggen’ klikt verschijnt het volgende inlogscherm:
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Log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
Let op: Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Druk op de knop Inloggen.
Mocht u het wachtwoord vergeten zijn, klik dan op de knop wachtwoord vergeten?. Geef vervolgens het e-mail op waarmee u normaliter
inlogt. U krijgt op dit adres dan een email toegestuurd waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen.
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STAP 2. PATIENT DOORVERWIJZEN
Vul de gegevens volledig in, zoals in onderstaand voorbeeld en druk op kies een therapeut. Gelieve ook de privacy statement te bespreken
met de patiënt en aan te vinken.
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STAP 3. KIES EEN THERAPEUT
Op basis van de ingevulde adresgegevens van de patiënt, worden automatisch de 6 dichtstbijzijnde therapeuten met de door u gekozen
specialisatie getoond. U kiest (in overleg met de patiënt) een therapeut uit en drukt op selecteer.
Druk op verstuur verwijzing als alles correct is ingevuld.
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STAP 4. BEVESTIGING
Er verschijnt een melding op uw beeldscherm dat de patiënt succesvol is doorverwezen.
Middels Print brief kunt u een informatiebrief downloaden die u aan uw patiënt kunt meegeven.
Let wel: de digitale zorgverwijzing en informatiebrief vervangen de verwijsbrief voor de fysiotherapeut helaas niet, i.v.m. de eisen die de
zorgverzekeraar stelt aan declaraties van de therapeut. Gelieve de verwijsbrief dus mee te geven aan de patiënt.

STAP 5. CHRONISCH ZORGNET THERAPEUT NEEMT CONTACT OP MET PATIENT
De gekozen Chronisch ZorgNet therapeut ontvangt uw verwijzing direct per e-mail en neemt binnen 3 werkdagen of na de opgegeven datum
contact op met de patiënt voor het maken van een eerste afspraak (binnen 5 werkdagen na telefonisch contact). De therapeut koppelt de
behandelresultaten op de gebruikelijke wijze terug aan de verwijzer, via de standaard Chronisch ZorgNet terugkoppelingsbrief.
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