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Aanmelden eerste keer
Klik in de mail die je hebt ontvangen op “Activeren”

Het volgende scherm zal geopend worden in uw internet browser (gebruik Google Chrome, Edge of
Firefox)
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Type hier 2 x het wachtwoord in dat u wilt gaan gebruiken voor ZOZ (onthoud het goed)
Het volgende scherm verschijnt:

Vul hier je email-adres in en het zojuist aangemaakte wachtwoord.
Je bent nu ingelogd en ziet een soort gelijk scherm:
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Voortaan kan je inloggen via: https://zichtopzorg.zorgring.nl/

Profiel invullen
Het volledig invullen van je profiel is erg belangrijk. Dan kunnen anderen je beter vinden.
Je gegevens vul je in door links bovenin op je eigen foto/icoon te klikken.
Het volgende scherm verschijnt dan:

Je kunt dan :
Een foto of een logo plaatsen door te klikken op de foto/icoon en daar of een foto of een bestand uit
een mapje te uploaden of direct een foto te maken met een device met een camera.
Je persoonlijke gegevens/ contactinformatie vul je in door op de pen met bewerken te klikken. Die
verschijnt als je met je muis over dat vlak gaat:
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Als je het ingevuld hebt, sla je de gegevens op.
Indien je een privé-email-adres hebt gebruikt kan je dit hier ook wijzigen:

Ga met je muis op de onderste optie staan “e-mail” en klik op “bewerken”
Wijzig het email adres in jullie algemene, zakelijke email-adres en klik op “opslaan”
Daarna NIET op validate_email klikken
Je blijft gewoon inloggen met het email-adres waarop je de uitnodiging ontving. Dit is ook het emailadres dat gebruikt wordt als je je wachtwoord vergeet.

Hoe vinden andere zorgverleners mij?
Als je je profiel zo volledig mogelijk hebt ingevuld kun je gevonden worden op je naam, beroep en
woonplaats.

Andere zorgverleners zoeken
Klik links in de balk op contacten.
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Je krijgt dan een overzicht met alle zorgverleners met een account. Bovenin de balk kun je in het via

het vergrootglas contact zoeken
, een naam, beroep of woonplaats intypen en dan
komen alle zorgverleners die aan de criteria voldoen, op je scherm. Als op de foto of het logo klikt,
komen onderaan de opties “Bellen” en/of “Chat”.

Als je op de drie puntjes rechts in de foto/logo klikt, en dan op “Open profiel” krijg je meer
informatie over de betreffende zorgverlener.

Conversatie starten vanuit een groep
Klik eerst bovenaan op het rondje in je eigen foto en kies de groep. Vervolgens zoek je het
betreffende contact en daarbij klik je erop. Kies Chat. Nu start je de chat, vanuit de groep en kunnen
de andere roepsleden (meestal je collega’s) het ook lezen. (Deze optie kan je alleen gebruiken als je
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deel uit maakt van een groep.)
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Communiceren met niet zorgverleners (clienten/patienten)
Je kunt hen uitnodigen als contact.
Dit kan door op contacten te klikken in de linker balk

En vervolgens op de drie puntjes rechts boven in je scherm.

Daarna kiezen voor “Contact toevoegen”.
Vul het volgende schermpje in:

Die persoon/organisatie krijgt een uitnodigingsmail en heeft dan alleen contact met jou en kan niet
alle zorgverleners zien. Je kunt wel veilig communiceren/gegevens versturen met deze partij.

Als ik contacten uitnodig moeten die dan ook betalen?
Deze uitgenodigde contacten hoeven niet te betalen.

Hoeveel contacten kan ik gratis uitnodigen?
Daar zit geen beperking aan.

Hoe kan ik zien wie ik zelf heb uitgenodigd?
Klik links bovenaan op je foto/logo en kies voor “connecties”:
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Hier kan je het volgende zien:
- Openstaande uitnodigingen
- Directe contacten
- Groeps lidmaatschappen

Documenten meesturen?
Je kan documenten en foto’s meesturen. Als je in een chat zit kun je door op de paperclip te klikken
een bestand mee sturen dat op je device staat. Deze documenten worden 1 maand bewaard in de
betreffende chat.

Kan ik zowel op de PC als op de Android telefoon of Android tablet
werken?
Ja dat kan! Langere teksten kun je gemakkelijk op je PC typen. Als je een koppeling maakt op je
telefoon en/of tablet met je PC account heb je altijd alle gegevens bij de hand. Dit loopt synchroon.
De koppeling maak je door op de 3 puntjes te klikken rechts bovenin de pagina. Het menu rolt dan
uit.

Je klikt dan op app koppelen

En dan volgt het Miconnect scherm op je PC. Je scant met je device de QR code met je Android
device.
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En daarna komt op je PC het volgende scherm, waar je op bevestigen klikt.

App installeren op iPhone of iPad:
De koppeling maak je door op de 3 puntjes te klikken rechts bovenin de pagina. Het menu rolt dan
uit.
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Je klikt dan op app koppelen

En dan volgt het Miconnect scherm op je PC. Je scant met je device de QR code met je Android
device.

Klik op “klik dan hier”
Download de app op je iPhone of iPad.
Vul je email en wachtwoord in op je iPhone en/of iPad.

Als ik een foto met mijn telefoon maak via ZOZ, wordt deze dan ook in
galerij opgeslagen?
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Nee deze wordt niet opgeslagen op je Android telefoon of tablet. Op een iPhone kan je alleen foto’s
uit je galerij kiezen om te versturen.
Je kunt hem verzenden en uit de chat zo nodig opslaan in het patiëntendossier. Klik met de
rechtermuisknop op de foto en dan krijg je de optie afbeelding opslaan als of afbeelding kopiëren en
dan plaats je waar je hem wilt hebben.

Als ik afwezig ben, kan ik dat kenbaar maken?
Je kunt je zelf on- en offline zetten links boven in de foto/icoon.

Hoe lang blijven de gegevens opgeslagen?
De gegevens worden 1 maand bewaard. Dit betreft bijvoorbeeld bijlagen in chats. Sla de gegevens op
die je wilt bewaren.

Hoe kan ik gegevens die via ZoZ verstuurd zijn, opslaan in mijn eigen
patiëntendossier?
Dat kan je doen door op de tekst te gaan staan en deze te arceren en dan op contr c (copy) te klikken.
Je gaat naar het dossier/ de plek waar je het wilt opslaan en klikt op contr V. En dan sla je het op
zoals dat voor dat dossier /document gebruikelijk is.

Hoe maak ik een groep aan (rond een patiënt)?
Als je in de linker kolom op chats klikt, komt er conversaties te staan.
Vervolgens klik je op het + teken (midden-onder)

Het volgende scherm verschijnt:
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Degene die de groep aanmaakt is de beheerder. Je kunt deelnemer toevoegen door op het plusteken
in het paarse rondje te klikken. Je kunt de groep een naam geven zodat iedereen weet waar het over
gaat bijvoorbeeld MDO of mevrouw Janssen.

Conversatie verwijderen
Je kunt een conversatie archiveren als je die uit je lijst wilt hebben.
De ander kan dan wel de conversatie in zijn lijst houden als die dat wil.
Het archiveren kan door naar chats te gaan en op de naam van de persoon/groep te klikken
Klik rechtsboven op de 3 puntjes.
En vervolgens op de tekst gesprek archiveren.
De hele conversatie verdwijnt uit je lijst.
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Accounts delen
Iedereen moet met een eigen account inloggen in ZichtOpZorg (i.v.m. AVG)
Je kunt wel met je collega’s in een groep worden geplaatst, bijvoorbeeld als fysiotherapeutenpraktijk
of assistentes van een huisartsenpraktijk/apotheek. Dan kan je chatten vanuit de groep en kan je bij
afwezigheid van een collega, reageren op de chats.
Hiervoor activeer je eerst je eigen account en de medewerker van de Servicedesk van Zorgring
kunnen je dan in een groep plaatsen.

Kosten van ZoZ?
De eerste 3 maanden kan ZoZ gratis uitgeprobeerd worden.
De kosten voor een individueel account zijn € 7,50 per maand.
De kosten voor een groepsaccount (bijvoorbeeld een fysiotherapie praktijk, de assistentes van een
huisartsenpraktijk) zijn 15,- per maand.
De kosten voor een groepsaccount binnen een zorginstelling zijn opvraagbaar bij Zorgring.

Is er de mogelijkheid om in onze regio een netwerk van zorgverleners
op te starten?
Jazeker! Neem contact op met de servicedesk van Zorgring.

Wachtwoord vergeten
In het inlogscherm kun je op klikken op ik ben mijn ww vergeten. Je krijgt dan een mail met verdere
instructies.

Hoe kan ik een melding krijgen dat er een nieuw bericht is via ZoZ?
Als je in ZichtopZorg, rechts boven, klikt links boven op je foto/icoon en dan op Instellingen

Daarna zet je de schuifjes achter “Desktop notificaties” en “E-mail meldingen” Aan
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Hoe gebruik ik een formulier?
Onder het kopje formulieren staan de beschikbare digitale formulieren. Het formulier wordt zo
compleet mogelijk ingevuld en dan gedeeld met degene die het forumlier verder kan invullen of
moet ondertekenen. Zodra er een handtekening op staat ‘bevriest’ het formulier en kan er niets
meer ingevuld worden. Daarna kan het als pdf opgeslagen worden in ieders patiëntendossier.

Hoe kan ik een digitale handtekening zetten?
Voor u een handtekening digitaal kunt zetten, moet deze eerst aangevraagd en gevalideerd worden.
Als u op formulieren klikt kunt u rechts bovenin op de paarse balk op de 3 puntjes klikken en daar
handtekening aanvragen aanklikken en het hele formulier invullen. Nadat op aanvragen is geklikt
wordt deze in behandeling genomen en als alles correct is ingevuld en klopt, wordt deze gevalideerd
en kan dus op de formulieren de handtekening digitaal geplaatst worden. Nadat een handtekening
op een formulier is gezet kan er niets meer in het formulier veranderd worden, slaat hij op als pdf.

Kunnen er formulieren worden toegevoegd?
Als een formulier veelvuldig onder zorgverleners wordt gebruikt, kan via de service-desk
aangevraagd worden of dit formulier kan worden toegevoegd.

Ik heb nog andere vragen, waar kan ik terecht?
Bij de servicedesk van Zorgring, servicedesk@zorgring.nl of 072-541 30 70
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