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Het versturen 
van berichten en 
documenten via 

mijn EPD scheelt mij 
dagelijks tijd!

“ “

Eenvoudig en veilig  
 CORRESPONDEREN   
met hulp van uw EPD

Klik of scan voor 
video’s en meer

Met het EPD verstuurt u veilig, snel en makkelijk berichten naar  
andere zorgverleners en patiënten.  

Veel EPD's hebben digitale verbindingen met andere zorgapplicaties,  
zodat u eenvoudig en veilig patiëntgegevens kunt delen.  Hierdoor bent  
u als zorgverlener minder tijd kwijt aan administratie en is er minder kans  
op fouten.

Door slimme oplossingen te koppelen aan uw EPD en e-mailprogramma, 
verloopt alle communicatie veilig en volgens de privacywetgeving.

Zo houdt u met behulp van uw EPD de juiste mensen op de hoogte van  
de meest actuele situatie van de patiënt en draagt het EPD bij aan veilige  
en kwalitatief goede zorg.

Bekijk de volgende pagina om een een aantal voorbeelden te zien  
hoe u eenvoudig gegevens uitwisselt met het EPD.

https://vgdigitaal.nl/zelf_aan_de_slag/eenvoudig-en-veilig-corresponderen-met-hulp-van-uw-epd/


Brieven  
opstellen 

Maak in uw EPD sjablonen 
aan voor bijvoorbeeld 
brieven aan patiënten of 
verwijsbrieven. 

Verstuur eenvoudig brieven 
vanuit uw EPD en laat het 
EPD automatisch de juiste 
gegevens invullen. 

Veilig berichten 
verzenden

Indien uw EPD hier geen 
eigen functionaliteit voor 
heeft: verbind uw EPD aan 
een programma voor veilig 
mailen (zoals Zivver of 
Zorgmail) om veilig informatie 
uit te wisselen met andere 
zorgverleners en patiënten.  

De ontvanger ontvangt een 
code waarmee het bericht 
geopend kan worden.

Digitaal  
verwijzen

Verbind ZorgDomein aan uw 
EPD om efficiënt verwijzingen 
te versturen en te ontvangen 
binnen het EPD. 

Bij het opstellen van een 
verwijsbrief vult het EPD 
automatisch de juiste 
patiëntgegevens in.

Dossier delen met 
patiënten

Deel gegevens met uw 
patiënt via een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO) 
of patiëntportaal. 

Bekijk ook de informatie-
kaarten over het elektronisch 
inzichtelijk maken van 
medische dossiers.

Medicatie 
voorschrijven

Als psychiater koppelt u uw 
EPD aan het elektronisch 
voorschrijfsysteem (EVS) 
om direct vanuit het EPD 
medicatie voor te schrijven  
en actuele medicatie-
overzichten op te vragen.

Via een aansluiting op  
het Landelijk Schakelpunt 
(LSP) vraagt u actuele 
medicatieoverzichten op.

Wat zijn patiëntportalen en PGO’s?
Een portaal biedt patiënten inzicht in hun eigen 
gezondheidsgegevens bij één specifieke zorgaanbieder.  
In een PGO verzamelen patiënten hun gezondheids- 
gegevens van meerdere zorgverleners op één online plek.

Welke applicaties kan ik nog meer gebruiken? 
Patiënten kunnen zelf gegevens bijhouden in gezondheids-
apps. Gegevens uit eHealth apps kunt u automatisch laten 
toevoegen aan een dossier in het EPD. Vraag uw EPD-
leverancier naar de mogelijkheden. In de ggz-appwijzer  
ziet u alle beschikbare apps in de ggz. 

Let op: Het aansluiten van uw EPD op andere applicaties 
kan kosten met zich meebrengen. 

Mogelijkheden om  EENVOUDIG EN VEILIG   
te corresponderen

Waarvoor gebruik ik ZorgDomein?
Via ZorgDomein kunt u veilig verwijzen en heeft u inzicht  
in zorgaanbod en wachttijden. Ook kunt u digitaal  
lab-aanvragen versturen via ZorgDomein. Uitslagen 
ontvangt u óf automatisch in het EPD óf kunt u  
handmatig invoeren. 

Meer weten over deze functies specifiek in uw EPD? Op de 
website www.vgdigitaal.nl staat verdiepende informatie 
per softwareleverancier.

https://www.aorta-lsp.nl/voor-wie/geestelijke-gezondheidszorg
https://www.aorta-lsp.nl/voor-wie/geestelijke-gezondheidszorg
http://www.vgdigitaal.nl

