
Handleiding 

Digitaal aanvragen via het Zorgverlenersportaal van DZ 
 
Vanaf woensdag 12 februari om 12:00uur is het mogelijk om digitaal bloedonderzoeken aan te 
vragen via het Zorgverlenersportaal van DZ. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 
stappen voor Huisartsen. 
 
Aanvragen bloedonderzoek 
 

1. Start het Zorgverlenersportaal via de gebruikelijke route. 
2. Selecteer de patiënt waarvoor het bloedonderzoek aangevraagd dient te worden. 
3. Kies boven in het lint voor ‘Aanvragen’ -> Bloedonderzoek aanvragen.

 
 

4. Het volgende scherm opent: 

 
 

5. Vul de volgende velden in: 
a. Aanvragend Arts : kies hier de eigen huisarts van de patiënt indien mogelijk, 

indien een andere huisarts dan de ‘eigen’ huisarts wordt gekozen zal de uitslag 
zowel aan de aanvrager als (kopie) ook aan de ‘eigen’ huisarts worden 
verzonden. Het portaal geeft dit aan via een blauw opmerkingen blok.   

b. Aanvragende afdeling: kies ‘Huisartsenpraktijk’ (standaard voor-ingevuld). 
c. Standaardmoment: kies het gewenste type afname. 
d. Afnamedatum: kies de gewenste afnamedatum, houdt daarbij rekening met de 

afgesproken afnamedata voor thuisafnames. 



6. Geef in het veld ‘Aanvulling’ de benodigde informatie zoals beschreven in het blauwe 
tekstblok mee (indien van toepassing).  

7. Selecteer daarna de gewenste bepalingen. Je kunt daarbij kiezen uit alle tabbladen. Het 
tabblad ‘Huisarts’ bevat de meest voorkomende bepalingen voor externe zorgverleners.  
NB: de bepalingen zijn gegroepeerd, via de driehoekjes voor de bepalingen kun je een 
combinatie verder uitklappen.  
NB: Indien de Thuisafname aanvraag als CITO moet worden afgehandeld, selecteer 
‘Cito/ doorbellen uitslag’ onder het tabblad Thuisafname 

8. Klik op ‘Aanvragen’ onder aan de pagina om de order te versturen. 
 
 
Aangevraagde orders inzien 
 
Via het Zorgverlenersportaal kun je ook de aangevraagde orders voor een patiënt bekijken. In het 
overzicht vindt je alle (via het Zorgverlenersportaal) aangevraagde orders voor een patiënt. Ook 
als deze door een andere zorgverleners zijn aangevraagd.  
 

1. Kies boven in het lint voor ‘Aanvragen’ -> Aangevraagde orders 
 

 
 
 

2. Een overzicht van de aangevraagde orders wordt getoond. 

 


