/ Factsheet
Slimme link op uw website naar
volgjezorg.nl

Veel huisartsenpraktijken, apotheken en gezondheidscentra doen mee met de website volgjezorg.nl. Daar kunnen
patiënten online hun zorgverleners toestemming geven om hun medische gegevens te delen via het Landelijk
Schakelpunt. Dat kunt u nóg eenvoudiger maken voor uw patiënten: met een ‘slimme link’ op uw website.
Waarom een slimme link?
Op Volgjezorg kunnen patiënten hun zorgverlener online
toestemming geven. De zoekfunctie op de website maakt
gebruik van het AGB-register van Vektis. Soms wijkt de naam,
waarmee zorgaanbieders hierin geregistreerd staan, af van de
‘gevelnaam’ waaronder zij bekend zijn bij hun patiënten. Die
hebben dan soms ook moeite om hun zorgverleners te vinden
en vervolgens online toestemming te geven. Daar heeft VZVZ
een oplossing voor: de ‘slimme link’ naar www.volgjezorg.nl.

In deze link verwerkt u uw 8-cijferige AGB-code.

Invullen AGB-code
Op de plaats van AGB-CODE vult u de 8-cijferige AGB-code
in, waarmee u bent aangemeld bij volgjezorg.nl. Als u die
code niet meer weet, kunt u inloggen op www.vecozo.nl.
Eenmaal ingelogd, ziet u rechtsboven in het scherm wat
uw AGB-code is. Die kunt u verwerken in de slimme link
op uw website.

Direct op de juiste pagina
Door deze slimme link op uw website te plaatsen, kunnen uw
patiënten met één muisklik naar de juiste pagina van
volgjezorg.nl om u toestemming te geven. Zij hoeven uw
praktijk, apotheek of gezondheidscentrum niet meer op te
zoeken via de zoekfunctie. Dat maakt het proces van online
toestemming geven een stuk eenvoudiger voor uw patiënten.
En u loopt geen risico meer dat uw patiënten u niet kunnen
vinden op volgjezorg.nl.
Slimme link op uw website
Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is de slimme link op
uw website te plaatsen. Dat doet u door een aangepaste link
naar volgjezorg.nl op te nemen.
https://toestemming.volgjezorg.nl/nl/registratie/toestem
ming-regelen/AGB-CODE (Nederlandstalig)
https://toestemming.volgjezorg.nl/en/registratie/toestem
ming-regelen/AGB-CODE (Engelstalig)

Voorheen ikgeeftoestemming.nl
Voorheen konden patiënten online hun toestemming
regelen via ikgeeftoestemming.nl. Sinds november 2017 is
dit volgjezorg.nl. Oude slimme links blijven gewoon
werkend:
 http://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toes
temming-regelen/AGB-CODE (Nederlandstalig)
 http://www.ikgeeftoestemming.nl/en/registratie/toe
stemming-regelen/AGB-CODE (Engelstalig)
Beheert u uw website niet zelf?
Vraag dan de beheerder van uw website om de slimme link
naar volgjezorg.nl op te nemen.
Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het VZVZ Servicecentrum:
E-mail: support@vzvz.nl
Telefoon: 070 - 317 34 92 (werkdagen van 9.00 - 17.00
uur)
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