
Wanneer u voor het eerst een EPD gebruikt of wanneer u overstapt 
naar een (nieuw) EPD, is het belangrijk om een aantal voorbereidende 
stappen te doorlopen. 

Uw EPD kan u op veel manieren ondersteunen bij het verlenen van zorg 
en de bijhorende administratie. Door nu tijd te investeren en uw EPD goed 
in te stellen, kunt u straks efficiënter werken. Zo levert een goed ingesteld 
EPD u tijd op die u kunt besteden aan de zorg voor uw patiënten.

Volg de stappen op de volgende pagina om uw EPD goed in te stellen  
voor uw praktijk.
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Doordat ik mijn EPD 
goed heb ingesteld, 

ben ik nu minder 
tijd kwijt aan mijn 

administratie!

“ “

Uw EPD instellen en
 KLAARMAKEN  voor gebruik

Klik of scan voor 
video’s en meer

https://vgdigitaal.nl/zelf_aan_de_slag/epd-inrichten/


Zo maakt u uw EPD  KLAAR VOOR GEBRUIK 

Open uw EPD 
programma 

Installeer het programma op 
uw computer of log in op de 
website met uw persoonlijke 
gegevens.

Selecteer uw 
beroepsgroep

Indien van toepassing: 
selecteer uw beroepsgroep 
zodat u gebruik kunt maken  
van de speciale EPD 
functionaliteiten voor 
vrijgevestigde ggz- 
professionals.

Voer uw praktijk-
gegevens in

Uw EPD zal in het vervolg 
automatisch de praktijk-
gegevens toevoegen aan 
bijvoorbeeld declaraties  
en nota’s. 

Dit scheelt u weer tijd!

Koppel uw EPD aan VECOZO

Met deze koppeling kunt u binnen het EPD 
direct declaraties doen en COV-(controle 
op verzekeringsrecht) checks uitvoeren.
Vraag het benodigde systeemcertificaat 
op bij VECOZO en importeer het in uw 
EPD. Gebruikt u het systeemcertificaat 
van de softwareleverancier? Dan heeft 
u een toestemmingsverklaring van uw 
softwareleverancier nodig.

Meer digitale toepassingen koppelen  
aan het EPD?
Ook eHealth-applicaties en andere digitale toepassingen 
kunt u koppelen aan het EPD. Door toepassingen te 
koppelen heeft u altijd gemakkelijk en snel toegang tot de 
juiste gegevens. Bekijk de website van uw leverancier om 
te zien welke applicaties u kunt koppelen aan het EPD. 

Bent u psychiater?
Vergeet dan niet het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) 
aan uw EPD te koppelen. Dit zorgt ervoor dat u altijd de 
juiste gegevens vanuit uw EPD in het EVS heeft.

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

Waar moet ik nog meer op letten?
Er is grote variatie in hoe de EPD's ingesteld worden. 
Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld een goede inrichting 
van rechten van verschillende gebruikers (wanneer u 
bijvoorbeeld een secretaresse en/of praktijkondersteuner  
in dienst heeft) en het inrichten van de declaratiemodule. 
Informeer over de mogelijkheden bij uw software-
leverancier. 
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