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Inleiding 

In 2013 is aan Praktijksites een nieuwe functie toegevoegd die gebruikers ten behoeve van 

hun patiënten kunnen inzetten via hun eigen site: de pagina Wijkzorg. Deze pagina kan door 

de sitebeheerder worden geactiveerd, en toont de NAW-gegevens van belangrijke 

zorgverleners in de directe omgeving van de praktijk. De beheerder heeft niet de 

mogelijkheid om adressen en zorgverleners toe te voegen of te wijzigen, dat kan alleen door 

de beheerders van de database van de Zorgportal gebeuren, of door degene die de gegevens 

heeft geregistreerd. Bij het beheren van de Wijkzorgpagina kan de Praktijksitebeheerder wel 

naar believen de weergave van geregistreerde zorgverleners aan- of uitzetten. Om 

zorgverleners toe te voegen dient men een mailtje met de gewenste gegevens te sturen naar 

wijkzorg@bvdzorg.nl en de gegevens zullen worden toegevoegd. 

 

In deze handleiding wordt weergegeven hoe een selectie van zorgverleners kan worden 

gemaakt, en hoe de pagina wordt geactiveerd. Bovendien wordt aangegeven hoe wijzigingen 

en toevoegingen kunnen worden doorgegeven. 

 

Selectie van zorgverleners voor uw Wijkzorgpagina 

Allereerst dient u via uw internetbrowser naar de zorgportal te gaan voor het beheer van uw 

praktijksite: www.zorgportal.org 

 

 
 

Hier logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en u komt op de openingspagina van 

de Zorgportal. 

 

 
 



De openingspagina van de Zorgportal heeft in de zwarte bovenrand verschillende 

mogelijkheden voor navigatie, bij het klikken op het meest rechter item Praktijksite, komt er 

een uitklapmenu tevoorschijn. Het onderste item daarvan is Wijkzorg. 

 

 
 

Indien u erop klikt wordt de beheerpagina van Wijkzorg geopend waarvan u de functionele 

elementen hieronder ziet weergegeven. 

 

 



De beheerpagina bestaat uit een aantal functionele elementen die hieronder zullen worden 

besproken: 

 
Zodra u besluit de pagina te publiceren kunt u hier Ja selecteren. Vergeet niet daarna de 

instelling ook op te slaan, anders worden wijzigingen niet doorgevoerd. 

 
Voor uw eigen overzicht is het handig om bij selecties eerst te kiezen welk soort 

zorgverleners u wilt bekijken. Er zijn daarbij 6 categorieën, met elk een aantal groepen 

gedefinieerd (zie bijlage A voor een compleet overzicht). 

 
In deze balk kunt u aangeven binnen welk gebied u nog adressen wilt selecteren. Dat kan per 

groep verschillend zijn, waarbij bijvoorbeeld ook buiten uw regio kan worden geselecteerd 

met de keuze voor >25km. 

 
Mocht het aantal resultaten te groot zijn, is het mogelijk om met het filterveld nog enige 

verfijning te creëren. De getoonde resultaten moeten dan de ingevoerde tekst bevatten. 

 
Het resultatenscherm toont de namen van de zorgverleners binnen de gewenste groep en 

categorie, en binnen de geselecteerde afstand tot de praktijk. Door het vinkje erachter aan 

te klikken, wordt aangegeven dat deze getoond moet worden op uw eigen Wijkzorgpagina. 

 
NB elke verandering dient te worden opgeslagen!! 

 

 



Doorgeven wijzigingen/toevoegingen 

Voor aanvullingen op of wijzigingen van het aanwezige gegevens kunt u een mail sturen naar 

wijkzorg@bvdzorg.nl. Eventueel kunt u zorgverleners waarvan de gegevens niet correct of 

zelfs afwezig zijn erop wijzen dat ze zich kunnen aanmelden in het Zorgportal (nieuwe 

account maken in www.zorgportal.org) zodat zij hun gegevens zelf kunnen beheren. 

 
Algemene vragen naar support@bvdzorg.nl 

 



Bijlage A: Indeling per categorie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


