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1. Inloggen op het zorgverlenerportaal 

 

Plaats eerst uw UZI-pas in de paslezer. Het lampje begint te knipperen. Start dan Internet Explorer 

op. 

 

De website van het zorgverlenerportaal is bereikbaar via het adres: 

https://zorgverlenerportaal.skbwinterswijk.nl/  

 

 

Geef uw pincode in en klik daarna op OK. 

 

! 

Op het inlogscherm van het Zorgverlenerportaal kunnen meldingen verschijnen over eventueel 

verouderde Java-versies. Indien dit het geval is verwijs ik u door naar het hoofdstuk 'veel 

gestelde vragen' op de laatste pagina van deze handleiding. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zorgverlenerportaal.skbwinterswijk.nl/
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2. Indeling op het zorgverlenerportaal 

 

De onderdelen van uw zorgverlenerportaal zijn: 

 

2.1 Home 

2.2 Uitslagen 

 2.2.1 Labuitslagen 

 2.2.2 Verslagen radiologie en nucleaire geneeskunde 

 2.2.3 Verslagen microbiologie 

 2.2.4 Verslagen weefselonderzoeken 

 2.2.5 Nieuwe uitslagen per patiënt 

2.3 Dossier 

 2.3.1 Correspondentie 

 2.3.2 Diagnose en isolatie-indicatie 

 2.3.3 Behandelbeperking 

 2.3.4 Medicatie 

 2.3.5 Allergieën 

2.4 Afspraken 

 3.4.1 Toekomstige afspraken 

 3.4.2 Historische afspraken 

 3.4.3 Opnamehistorie 

2.5 Patiëntgegevens 

2.6 Overzichten 

 2.6.1 Nieuwe uitslagen voor aanvrager 

 2.6.2 Klinisch patiënten overzicht 

2.7 Informatie 
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2.1. Home 

 

 

Op het startscherm (home) kunt u de patiënt zoeken. Dit kan op verschillende manieren 

- Zoeken op  BSN nummer  

- Zoeken op Patiëntnummer van het SKB 

- De combinatie eigennaam, geboortedatum en geslacht  

- De combinatie eigennaam of partnernaam, postcode en huisnummer 

Voer de zoekcriteria in en klik op de knop [Zoeken] 

 

 

Let op: indien er één van de velden in de bovengenoemde combinaties niet gevuld zijn krijgt u de 

volgende melding:   

 
Klik op de knop [Selecteer deze patiënt].  
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Klik op de knop [Recente] om een overzicht te krijgen van patiënten die u recent geleden heeft 
bekeken. 
 
In de linkerbovenhoek verschijnt nu de geselecteerde patiënt met naam, geboortedatum, geslacht, 
patiënten foto en patiëntnummer van het SKB. 
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2.2. Uitslagen 

 
2.2.1. Labuitslagen 

Indien een waarde buiten de referentiewaarden valt dan wordt de waarde blauw (lager dan de 

referentiewaarde) of rood (hoger dan de referentiewaarde) gekleurd. 

 

 

Indien er een opmerking bij een waarde is geplaatst wordt dit aangeduid met het volgende symbool: 

 

 

De bloedgroep is te raadplegen via:: 
 

 

 

 

Via de zoekopties kunt u bijvoorbeeld een bepaalde periode selecteren: 
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Door te klikken op een lab bepaling krijgt u een detailscherm met aanvullende informatie. 

Door te klikken op Dialoogvenster sluiten komt u weer terug in het laboverzicht.  
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2.2.2. Verslagen radiologie en nucleaire geneeskunde 

 

 

Als u een regel aanklikt dan verschijnt er een detailscherm met het verslag van het radiologie- of 

nucleaire geneeskunde onderzoek.  

 

Door te klikken op dialoogvenster sluiten komt u weer in het overzichtsscherm met alle radiologie – en 

nucleaire geneeskunde verslagen. 
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2.2.3. Verslagen microbiologie 

Als u een regel aanklikt dan verschijnt er een detailscherm met het verslag van de microbiologie 

uitslag.  

 

 

Door te klikken op dialoogvenster sluiten komt u weer in het overzichtsscherm met alle microbiologie 

verslagen. 

 

2.2.4. Verslagen weefselonderzoeken 

Als u een regel aanklikt dan verschijnt er een detailscherm met het verslag van de 

weefselonderzoeken.  

 

 

 

Door te klikken op dialoogvenster sluiten komt u weer in het overzichtsscherm met alle 

weefselonderzoeken.  
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2.2.5. Nieuwe uitslagen per patiënt 

Dit scherm geeft u een overzicht van nieuwe uitslagen per patiënt over een bepaalde periode. Deze 

periode kunt u zelf instellen. Door te klikken op de regel opent zich een detailscherm met de uitslag. 

Door te klikken op dialoogvenster sluiten komt u weer in het overzichtsscherm met alle nieuwe 

uitslagen van desbetreffende patiënt. 
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2.3. Dossier 

 

2.3.1. Correspondentie 

Dit scherm geeft een overzicht van de specialisten brieven. Door te klikken op de regel opent zich een 

detailscherm met de brief. Door te klikken op dialoogvenster sluiten komt u weer in het 

overzichtsscherm met alle specialisten brieven van desbetreffende patiënt. 

 

 

2.3.2. Diagnose en isolatie-indicatie 

Dit scherm geeft een overzicht van de diagnoses en isolatie-indicatie gegevens die bekend zijn in het 

SKB.  
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2.3.3. Behandelbeperking 

Dit scherm geeft een overzicht van de behandelbeperkingen dit in het SKB bekend zijn.  

Door op de knop [Toon inhoud] of op de knop te klikken, ziet u de vastgelegde 

behandelbeperkingen. Het overzicht sluit u door op ‘Verberg inhoud’ of de knop  te klikken. 

 
 

 
 
2.3.4. Medicatie 

Dit scherm geeft een overzicht van de medicijnen die de patiënt gebruikt en bekend zijn bij de 

ziekenhuisapotheek van het SKB. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen medicijnen die de 
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patiënt in het verleden heeft gebruikt (gestopte medicatie) en medicijnen die de patiënt nog steeds 

gebruikt (actieve medicatie). 

 

 

 

2.3.5. Allergieën 

Dit scherm geeft een overzicht van de bijwerkingen en intoleranties, die zijn vastgelegd in het 

ziekenhuis. Ook worden de symptomen en de ernst van een eventuele reactie weer gegeven. 
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2.4. Afspraken 

 

Bij het onderdeel ‘Afspraken’ vindt u een afsprakenoverzicht van de patiënt met de komende 

afspraken en afspraken en opnames die in het verleden hebben plaatsgevonden (historische 

afspraken).  

 

Van de toekomstige en historische afspraken worden de volgende gegevens getoond: 

 

 

 

De opnamehistorie ziet er als volgt uit: 
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2.5. Patiëntgegevens 

 

Een overzicht van de persoonlijke gegevens van de patiënt en de gegevens van de huisarts, tandarts, 

apotheek en zorgverzekeraar van de patiënt zijn hier te raadplegen. 

 

 

2.6. Overzichten 

 

2.6.1. Nieuwe uitslagen voor aanvrager 

 

Alle uitslagen die binnen een bepaalde periode beschikbaar zijn gekomen (indien u tot een praktijk 

behoort dan komen alle uitslagen van de bij de praktijk aangesloten patiënten in beeld) 

Er kan gekozen worden uit meerdere perioden. Standaard staat de periode “afgelopen maand” aan. 

Andere te kiezen perioden zijn: vandaag, gisteren, vorige week of afgelopen twee weken.  

 

 

 

 

De patiënten met uitslagen verschijnen in beeld, selecteer een patiënt. De uitslagen van de 

geselecteerde patiënt worden vervolgens getoond. Klik op de omschrijving van de uitslag, de uitslag 

verschijnt nu in beeld. 

 

2.6.2. Klinisch patiënten overzicht 

 

Dit scherm toont alle opgenomen patiënten van de ingelogde huisarts.  

Indien de huisarts in een praktijk werkt worden ook de patiënten van de andere huisartsen getoond. 
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Door een patiënt uit deze lijst te selecteren wordt de beschikbare informatie van deze patiënt 

getoond. 

 

 

2.7. Informatie 

 

De laatste versie van deze handleiding over het Zorgverlenerportaal SKB kunt u altijd terugvinden 

onder het menu-item Informatie. 

 

Uitloggen 

 
U kunt uitloggen door rechtsboven op ‘Uitloggen’ te klikken. 
 

 
 
 
Veel gestelde vragen (FAQ) 

 

Ik heb problemen met Java, wat moet ik doen? 

Indien u Java wilt updaten, volg dan de stappen op https://java.com/en/download/ . Bij twijfel 

raadpleeg uw eigen ICT leverancier. 

 

Indien u toch wilt inloggen met een verouderde versie van Java, dan zult u de meldingen over het 

updaten moeten negeren. De meldingen zijn afhankelijk van uw internetinstellingen en webbrowser 

versie en kunnen daardoor variëren. In de regel kunt u op 'Run this time' of 'Update later' klikken. 

 

Voor welke vragen/problemen kan ik contact opnemen met de Servicedesk I&A van het SKB? 

 Heeft u problemen met het ontvangen van onze Edifact berichten? 

 Heeft u problemen met het inloggen of met het werken op ons Zorgverlenerportaal? 

 Heeft u problemen bij het verwijzen via het Zorgdomein naar ons ziekenhuis? 

Neem dan contact op met onze Servicedesk, zij kunnen u hierbij verder helpen. 

 

Telefoon : 0543 – 544999 

Email : servicedeskiena@skbwinterswijk.nl 

https://java.com/en/download/
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