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Inleiding 
 

Via ZorgDomein kunnen huisartsen en medisch specialisten patiënten verwijzen. Door de koppeling 

komen de verwijzingen automatisch in uw Incura/ Abakus Compleet terecht. Hierdoor hoeft u de 

persoonsgegeven in de aanmelding niet zelf in te vullen en komen de verwijsbrieven en eventuele 

bijlagen automatisch in het goede dossier terecht.  

Let op: voor het gebruik van de koppeling met ZorgDomein moet u uw praktijk eerst bij ZorgDomein 

aanmelden. ZorgDomein kan kosten in rekening brengen. 
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1 Koppeling activeren vanuit Incura / Abakus Compleet 

 

Voor het gebruik van de koppeling tussen ZorgDomein en Incura / Abakus Compleet dient u bij 

ZorgDomein een abonnement af te sluiten.  

De koppeling activeert u door de ZorgDomein optie aan te zetten in Incura of Abakus Compleet. Via 

Stamgegevens > Organisatie > Praktijken > ZorgDomein zet u een vinkje achter ‘Toestemming 

praktijkgegevens naar ZorgDomein’ nadat u op ‘Wijzigen’ bovenin het scherm heeft geklikt. 

 
Figuur 1: Koppeling met ZorgDomein activeren 
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2 Authenticatie vanuit ZorgDomein instellen 

Voor de authenticatie kunt u de stappenwijzer van ZorgDomein volgen:  

https://support.zorgdomein.com/hc/nl/articles/360009795360-Zo-activeert-u-de-FHIR-koppeling-

met-uw-informatiesysteem 

In ZorgDomein stelt u de autoactivatie in. Selecteer in ZorgDomein het pakket ‘Incura/ Abakus 

compleet’.  

 

Figuur 2: Autoactivatie in ZorgDomein instellen 

 

In stap 2 vult u de AGB code van uw praktijk in. Op basis van deze AGB code stuurt Incura / Abakus 

Compleet de communicatie van ZorgDomein naar de juiste praktijk.  

Uw praktijk AGB code vindt u in Incura / Abakus Compleet via Stamgegevens > Organisatie > 
Praktijken onder het kopje ‘Discipline’ en ‘AGB code’.  
 

 

Figuur 3: AGB code in ZorgDomein invullen 

 

https://support.zorgdomein.com/hc/nl/articles/360009795360-Zo-activeert-u-de-FHIR-koppeling-met-uw-informatiesysteem
https://support.zorgdomein.com/hc/nl/articles/360009795360-Zo-activeert-u-de-FHIR-koppeling-met-uw-informatiesysteem
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Figuur 4: AGB code opzoeken in Incura / Abakus Compleet 
 

 

In stap 3 controleert u uw gegevens en in stap 4 kunt u de verificatiecode invullen. Deze 
verificatiecode wordt verstuurd vanuit Incura/ Abakus Compleet naar het e-mailadres wat in Incura/ 
Abakus Compleet bekend staat als het e-mailadres van de praktijk. Dit e-mailadres vindt u via 
Stamgegevens > Organisatie > Praktijken > Contactgegevens. De verificatiecode vindt u na het 
versturen in de mailbox van dit e-mailadres.  

 

Figuur 5: E-mail adres van de praktijk in Incura / Abakus Compleet 
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Het onderwerp van deze e-mail is ‘Verificatie van uw koppeling met ZorgDomein’. 
 

 

Figuur 6: Gegevens bevestigen in ZorgDomein 

 

 

Figuur 6: Verificatiecode invullen in Zorgdomein 

 

Na het succesvol invullen van uw verificatiecode in ZorgDomein is de koppeling geactiveerd.  
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3 Aanmeldingen / afspraakverzoeken vanuit ZorgDomein 
ontvangen 

De afspraakverzoeken die verstuurd worden door de huisarts of medisch specialist vanuit 
ZorgDomein komen in het ‘overzicht aanmeldingen’ binnen. 
Let op! deze is standaard gesorteerd van oud naar nieuw. 

 
Figuur 7: Overzicht aanmeldingen in Incura / Abakus Compleet 

 
Zodra er een nieuwe aanmelding vanuit ZorgDomein ontvangen is wordt hier een taak bij de ‘taken 
en signaleringen’ voor aangemaakt. De taak wordt toebedeeld aan de personen die in 
gebruikersbeheer als ‘aanmeldingen beheerder’ en ‘taken en signaleringen beheerder’ zijn 
aangemerkt. Omdat een taak maar aan een enkele persoon toebedeeld kan worden zullen er, indien 
er meerdere personen aanmeldingen beheerder en taken en signaleringen beheerder zijn, meerdere 
taken aangemaakt worden voor dezelfde aanmelding. 
 
In het ‘overzicht aanmeldingen’ staan zowel de aanmeldingen vanuit ZorgDomein als uw gewone 
aanmeldingen. De aanmeldingen vanuit ZorgDomein kunt u herkennen doordat de naam van de 
klacht "ZorgDomein" is, deze kunt u in de aanmelding zelf vervolgens aanpassen.  
De aanmelding opent u door dubbel op de regel in de wachtrij te klikken.  
 
Indien er een verwijsbrief en/of bijlagen vanuit de huisarts of medisch specialist is meegezonden, 
kunt u deze inzien onder 'verwijsbrief'. U kunt de verwijsbrief ook downloaden als PDF. 
 
Let op! deze verwijsbrief en/ of bijlagen worden niet altijd gelijk met de aanmelding verzonden, dit 
kan ook enkele uren of dagen later.  
 
 



 

Handleiding: Koppeling ZorgDomein met Incura / Abakus Compleet | versie 1.0    9 / 13 

 
Figuur 8: Aanmelding in Incura / Abakus Compleet 

 

 
 

Figuur 9: Verwijsbrief en bijlagen in Incura / Abakus Compleet 
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Indien vanuit ZorgDomein een aanmelding voor een nieuwe patiënt is binnengekomen, kunt u de 
aanmelding omzetten in een dossier. De persoonsgegevens van de patiënt worden in de aanmelding 
ingevuld, zoals deze vanuit de verwijzing zijn meegekomen. 
Indien vanuit ZorgDomein een aanmelding voor een patiënt is binnengekomen die reeds in 
Incura/Abakus Compleet bestaat, kunt u de patiënt koppelen aan de aanmelding en een nieuwe 
episode aanmaken. De persoonsgegevens van de patiënt worden dan niet aangepast. 
 
Voor het omzetten van een aanmelding in een dossier of episode dient u de ‘voorkeur behandelaar’ 
in de aanmelding in te vullen.  
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4 Dossier / Episode van een ZorgDomein verwijzing 

Indien u de klacht niet heeft aangepast op de aanmelding, krijgt de episode als standaard naam 

“ZorgDomein”. Deze kunt u zelf wijzigen op de behandelepisode. 

Alle ZorgDomein berichten zoals de verwijsbrief en eventuele bijlagen, staan onder de node 

‘bestanden’. Ook eventueel later ontvangen bestanden worden onder deze node geplaatst. 
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5 Annulering van een aanmelding via ZorgDomein 

Indien de verwijzer via ZorgDomein de aanmelding annuleert, ziet u dit in Incura/ Abakus Compleet.  

Als de aanmelding nog in het overzicht aanmeldingen staat, wordt onder ‘opmerkingen’ toegevoegd 

dat deze aanmelding via ZorgDomein is geannuleerd. Ook bij het aanmaken van een dossier/episode 

voor een geannuleerde aanmelding, ziet u een melding dat de verwijzing via ZorgDomein is 

geannuleerd.  

U kunt vervolgens zelf deze aanmelding verwijderen uit het overzicht aanmeldingen.  

Als voor deze patiënt reeds een dossier/episode is aangemaakt, wordt er een behandeljournaal 

toegevoegd waarin staat dat de verwijzing via ZorgDomein is geannuleerd. Het annuleringsbericht 

wordt onder de node ‘bestanden’ opgeslagen. Ook krijgt de verantwoordelijk behandelaar van de 

episode een taak toebedeeld in ‘taken en signaleringen’ dat de verwijzing vanuit ZorgDomein is 

geannuleerd. 
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6 Gebruik van ZorgDomein met subcompanies 

Als u met een subcompany structuur werkt waarbij deze allemaal aparte AGB codes hebben, kunt u 
de koppeling activeren zoals hierboven beschreven voor elke losse subcompany. Aangezien Incura/ 
Abakus Compleet het overzicht aanmeldingen voor alle subcompanies samen laat zien, zal dit voor 
de ZorgDomein verwijzingen ook het geval zijn. U zult dus alle ZorgDomein aanmeldingen zien, 
ongeacht voor welke subcompany.  
 
Indien u met een subcompany structuur werkt waarbij deze dezelfde AGB codes hebben, dient u de 
ZorgDomein koppeling voor één van deze subcompanies te activeren. Aangezien Incura/ Abakus 
Compleet de aanmeldingenrij voor alle subcompanies samen laat zien zal dit voor de ZorgDomein 
verwijzingen ook het geval zijn. U zult dus alle ZorgDomein aanmeldingen zien, ongeacht voor welke 
subcompany.  
 


