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Inleiding 
Eerstelijnszorgverleners die gebruikmaken van Medicom of Pharmacom van PharmaPartners hebben 
via deze systemen ook toegang tot het Zorgplein. In het Zorgplein zijn de applicaties te vinden die 
direct vanuit een PharmaPartners-systeem gebruikt kunnen worden.  
 
Dankzij een samenwerking tussen PharmaPartners en Zaurus kunnen zorgverleners vanuit het 
Zorgplein nu ook gemakkelijk beeldbellen met patiënten via Zaurus. 
 
Zorgverleners kunnen in Medicom of Pharmacom een afspraak voor een videoconsult inplannen. 
Vanuit het patiëntdossier kan de zorgverlener in het Zorgplein op de Zaurus-tegel klikken om direct 
een digitale spreekkamer aan te maken, gekoppeld aan het dossier in kwestie. 
 
De communicatie richting de patiënt verloopt compleet geautomatiseerd naar aanleiding van 
bovenstaande stappen. Zij ontvangen een SMS en e-mail met een link en toegangscode om 
laagdrempelig deel te nemen aan het videoconsult. Zij hoeven zich niet bij Zaurus te registreren en zij 
hoeven geen app te downloaden. 
 
In deze handleiding worden de mogelijkheden van de Zorgplein-koppeling nader toegelicht. 
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1 Een afspraak reden toevoegen in je Medicom agenda 
(Alleen van toepassing bij gebruik van Medicom) 
 
Binnen Medicom heb je de mogelijkheid om verschillende afspraak redenen te definiëren. Een 
afspraak reden heeft zijn eigen kleur en maakt de agenda overzichtelijk. Maak een afspraak reden 
“Video Consult” aan binnen jouw Medicom agenda en geef deze een eigen kleur. Je kunt dan 
eenvoudig vanuit de agenda zien wanneer een afspraak een videoconsult via Zaurus betreft. 
 
Je vindt deze instelling binnen Medicom: Hoofdmenu à Praktijkbeheer à Instellingen agenda à 
tabblad Afspraak Reden. Voer een code, omschrijving, tijdsduur en kleur in voor de afspraakreden. 
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2 Een afspraak maken voor een videoconsult 
(Alleen van toepassing bij gebruik van Medicom) 
 
Maak een afspraak met de patiënt zoals je dat gewend bent om te doen voor een regulier consult. 
Geef hierbij de afspraak reden “Video Consult” mee. 
 

 

 
 
 
 

Op dit moment is het nog niet mogelijk voor de patiënt om zelf een afspraak in te plannen via 
MijnGezondheid.net. Deze functionaliteit wordt nog ontwikkeld en in een later stadium toegevoegd aan 
de koppeling. 
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3 Controleer het patiëntendossier 
 
Om een videogesprek te kunnen starten via de Zorgplein-koppeling is het belangrijk dat er een mobiel 
telefoonnummer en/of e-mailadres beschikbaar is van de patiënt. Controleer de stamgegevens van de 
patiënt en zorg dat minstens één van deze gegevens beschikbaar is. Deze controle kun je uitvoeren 
tijdens het aanmaken van de afspraak of bij aanvang van de afspraak, vóórdat het videogesprek 
plaatsvindt. 
 

 
 

 

  

Let op: zorg dat bij het mobiele telefoonnummer als groep “HH” staat ingevuld (“HH” = Hand Held). 
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4 De Zorgplein-koppeling starten 
 

4.1 Het Zorgplein openen 
Navigeer bij aanvang van de afspraak naar het betreffende patiëntendossier. In het menu aan de 
linkerzijde van Medicom/Pharmacom navigeer je vervolgens naar “Acties” en “Zorgplein openen”. 
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4.2 De Zaurus-tegel activeren in Zorgplein 

 
 
Wanneer je vervolgens klikt op de Zaurus-tegel worden direct de volgende acties uitgevoerd: 
 

1. De digitale spreekkamer wordt aangemaakt in Zaurus 
o Je wordt toegevoegd aan de spreekkamer en de spreekkamer is direct zichtbaar in 

jouw Zaurus-account. 
o De titel van de spreekkamer is als volgt opgebouwd: 

“[datum] | [naam zorgvrager] | Digitale spreekkamer” 
 

2. De patiënt ontvangt een SMS én een e-mail met een uitnodiging voor het videogesprek 
o De uitnodiging bevat een directe link en een 9-cijferige toegangscode. Hiermee kan de 

patiënt direct eenvoudig deelnemen aan het videogesprek, zonder app of account. De 
patiënt is hierbij niet afhankelijk van het gebruikte apparaat en kan o.a. deelnemen 
met een desktop, laptop of iOS/Android smartphone of tablet.  
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3. De Zaurus applicatie wordt geopend in de browser 
o Na het klikken op de Zaurus tegel binnen Zorgplein wordt direct de Zaurus applicatie 

geopend in de browser en ben je direct ingelogd in jouw Zaurus-account. Hier is de 
zojuist aangemaakte spreekkamer direct zichtbaar. 

 

5 Digitale spreekkamer 
 
Na het starten van de Zorgplein-koppeling staat de digitale spreekkamer klaar in jouw Zaurus-account. 
In de spreekkamer worden er automatisch een aantal statusberichten gedeeld: 
 

- “De e-mail voor de zorgvrager is verzonden naar <e-mailadres>” 
- “De SMS voor de zorgvrager is verzonden naar <telefoonnummer>” 

 
Wanneer de koppeling onvoldoende gegevens heeft ontvangen dan zal er een foutbericht worden 
gestuurd vanuit Zaurus. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er geen e-mailadres én geen 
telefoonnummer van de patiënt beschikbaar zijn. Het foutbericht bevat een samenvatting van de 
ontvangen gegevens om dit te controleren. 

Let op: wanneer je de koppeling voor het eerst gebruikt dien je éénmalig in te loggen in Zaurus met jouw 
persoonlijke account. Het Zaurus-account waarmee je op dat moment inlogt wordt gekoppeld aan de 
ingelogde Medicom of Pharmacom gebruiker.  
 

Heb je nog geen Zaurus account? Om een account aan te maken dien je eerst een uitnodiging te 
ontvangen. Neem contact op met de persoon die binnen jouw organisatie het gebruik van Zaurus beheert. 
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Staan alle gegevens wél goed ingevoerd in de stamgegevens van de patiënt in Medicom maar 
verschijnt er alsnog een foutmelding? Neem dan contact op met de Zaurus helpdesk. 
 
Een spreekkamer die is aangemaakt via de Zorgplein-koppeling zal zichzelf automatisch sluiten na 24 
uur inactiviteit. Alle (status)berichten die zijn gedeeld hebben een levensduur van 3 dagen en zullen 
daarna automatisch worden verwijderd. 
 

6 Start het videogesprek 
 
Vanuit de spreekkamer kun je het videogesprek starten met de patiënt. Klik hiervoor rechts bovenin 
op “Start videogesprek”. Wanneer de patiënt vervolgens ook deelneemt aan het videogesprek zal 
hij/zij direct zichtbaar in beeld komen. 
 
 
 
 
 
Wanneer de patiënt het videogesprek als eerste start krijg je hier bericht van en kun je ook eenvoudig 
deelnemen door te klikken op de groene knop “Neem deel aan het videogesprek”. 
 
 
 
 
Voor verdere instructies over beeldbellen en het gebruik van Zaurus, verwijzen wij naar de uitgebreide 
handleiding van Zaurus ( te raadplegen via https://support.zaurus.nl/). 
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7 Tips bij het beeldbellen 
 
Omgevingsfactoren 
Licht 
Zorg voor een lichte plek waar je kunt beeldbellen. Licht van de voor- en zijkant werkt het beste. 
 
Ruimte 
Is de ruimte waar je je bevindt geschikt voor beeldbellen? Is er voldoende licht? Is de ruimte 
netjes/professioneel? Heb je goede WiFi/internetmogelijkheden in de ruimte? Zijn er geen notities 
opgehangen/zichtbaar op het bureau die je liever niet met anderen wilt delen? 
 
Geluid 
Zorg voor een plek waar je rustig een gesprek kunt voeren. 
Kan je vrij spreken over vertrouwelijke informatie? 
Gebruik oortjes of een speakertje om het geluid uit de conversatie beter te horen. 
 
Huisgenoten 
Laat huisgenoten weten dat je dadelijk gaat beeldbellen en geef aan dat je dan even niet gestoord 
wilt/kunt worden. 
 
ICT-factoren 
Internetverbinding 
Hoe staat het met jouw internetverbinding? Hoe is de sterkte? Heb je stabiel internet? Voor snel en 
stabiel internet kan je jouw computer aansluiten met een internetkabel op de router (bijv. UTP-kabel) 
of via een hotspot (4G netwerk) welke je aanmaakt op jouw mobiele telefoon. 
 
Vertrouwelijke informatie 
Sluit applicaties/vensters met vertrouwelijke informatie, voordat je het scherm deelt. 
 
Positie van de camera 
Staat de positie van jouw camera goed? Zijn je hoofd en schouders in beeld?  
Tip! Gebruik boeken of een standaard om je laptop op te hogen om een betere positionering van jouw 
camera te krijgen. 
 
Voorbereiding 
Bereid je beeldbelgesprek voor. Is de computer voldoende opgeladen? Is het accusnoer in de buurt? 
Hoe staat het met je WiFi-verbinding? Heb je het klepje van je camera verwijderd? Ben je ingelogd? 
 
Non-verbale factoren 
Gebruik non-verbale gebaren (bijv. duim omhoog, zwaaien, “Ja” of “Nee” knikken om jouw mening 
indirect aan te geven. 
 
Vergeet niet om bij het spreken contact te zoeken met de deelnemers door in de camera te kijken. 
 
Overige 
Wees op tijd voor je afspraak. 
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Hulp en ondersteuning 
 
Support-pagina 
 
Computer/Laptop 
Binnen de applicatie vind je de mogelijkheid tot ondersteuning. Klik hiervoor op het vraagteken-icoon 
in de linker balk in beeld. Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home. 
 
Tablet/Mobiele telefoon 
Klik rechtsboven in het scherm op het “menu”-icoon. Kies vervolgens de optie “Over/Help” en kies 
vervolgens “Help/Veelgestelde vragen”.  
Je komt terecht op https://support.zaurus.nl/nl/support/home. 
 
Op deze pagina vind je instructievideo’s, veelgestelde vragen (FAQ’s), handleidingen en overige 
informatie.  
 
Tip! Bekijk de veiligheidsopties binnen Zaurus 
In de uitgebreide handleiding van Zaurus staan ook additionele veiligheidsopties beschreven die je in 
kunt stellen om jouw account nog beter te beveiligen. 
 
Spoedvragen 
 
Heeft jouw vraag spoed, dan raden wij je aan om telefonisch contact te zoeken met de Supportdesk: 
072 – 2029123 . 

 
Neem eventueel een Print Screen van het getoonde scherm. Let daarbij op dat er geen 
patiëntgegevens of andere gevoelige informatie op staan. Eventuele patiëntinformatie die te zien is in 
de Print Screen dient onleesbaar te worden gemaakt (bijvoorbeeld middels een bewerking in Paint). 
Stuur de Print Screen eventueel mee met uw vraag/opmerking aan de Supportdesk. 

Windows computer Apple computer 
 
 

 
 


