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Bij het invoeren van het patiënten moet u op verschillende zaken letten. Denk hierbij aan zaken als, woonverband, 

categorie, BSN, COV en ION. Op deze instructiekaart worden deze onderwerpen toegelicht. 

Invoeren nieuwe patiënt op basis van BSN 

 

Binnen CGM Huisarts is het mogelijk om patiënten in 

te schrijven op basis het BSN. Om hiervan gebruik te 

kunnen maken heeft u een UZI-servercertificaat nodig. 

Dit certificaat moet u zelf aanvragen en kan alleen 

door CGM op de server geïnstalleerd worden. 

a. Ga naar –Patiënten, –Patiëntbeheer en klik op de 

knop . 

b. Vul het Burger Service Nummer (BSN) in en klik op 

. 

c. De gegevens zoals deze bekend zijn bij de SBVZ 

worden getoond en zijn geselecteerd. Klik op de 

knop  om de gegevens over te nemen 

naar CGM Huisarts. 

d. Het scherm ‘Woonverband selectie’ wordt getoond 

als op het adres al een woonverband aanwezig is. 

Selecteer het juiste woonverband indien de patiënt 

bij een bestaand woonverband gaat en wonen 

bevestig met de knop .  

Kies de knop  als er een nieuw 

woonverband aangemaakt moet worden. De 

adresgegevens worden al ingevuld, bevestig met de 

knop . 

e. U keert terug in het scherm ‘Invoeren Patient/ 

Passant’. Controleer onderin het scherm de 

patiëntgegevens en wijzig deze zo nodig. Vul de 

ontbrekende gegevens aan (let op apotheek en 

huisarts). Zet tbv het LSP een vinkje bij de vraag of 

er een behandelrelatie is. Bevestig met de knop 

. 

Advies: vul nog geen verzekering in deze kunt u 

later mbv. COV opzoeken. 

f. Als gekozen is voor de categorie ‘vaste patient’ 

wordt gevraagd of de patient aangemeld moet 

worden bij ION. Klik op ‘Ja’ als u de patiënt wilt 

aanmelden. 

Kijk nu bij ‘Wijzigen/Aanvullen patiënten-

administratie’ voor verdere informatie. Z.o.z. 

Handmatig invoeren nieuwe patiënt in een 

nieuw woonverband 

 

Als het niet mogelijk is om op basis van het BSN een 

patiënt in te voeren moet u dat handmatig doen. 

a. Ga naar –Patiënten, –Patiëntbeheer en klik op de 

knop . 

b. Vul onder het kopje ‘Woonverbandgegevens’ de 

postcode en het huisnummer van de nieuwe 

patiënt in en klik op de knop . 

c. Het scherm ‘Woonverband selectie’ wordt 

getoond.  

• Wanneer er geen woonverband wordt gevonden , 

komt de vraag om een nieuw adres toe te voegen. 

Klik op ‘ja’. Vul het juiste adres in en bevestig met 

de knop .  

• Als op het adres al een woonverband aanwezig is, 

wordt deze getoond. Kies de knop  om toch 

een nieuw woonverband te maken. De 

adresgegevens worden al gevuld zoals deze bekend 

zijn, vul deze zo nodig aan. Bevestig met de knop 

. 

d. U keer terug in het scherm ‘Invoeren Patiënt / 

Passant’. Het adres wat toegevoegd is, is nu 

zichtbaar onder het kopje ‘Woonverbandgegevens’ 

e. Vul onderin het scherm de patiëntgegevens in. Zet 

tbv het LSP een vinkje bij de vraag of er een 

behandelrelatie is. Bevestig met de knop 

. 

Advies: vul nog geen verzekering in deze kunt u 

later mbv. COV opzoeken. 

f. Als gekozen is voor de categorie ‘vaste patient’ 

komt de melding dat de patiënt nog niet 

aangemeld kan worden bij ION. Klik op de knop OK. 

De aanmelding kan plaatsvinden nadat er een BSN 

bij de patiënt bekend is. 

Kijk nu bij ‘Wijzigen/Aanvullen patiënten-

administratie’ voor overige gegevens. Z.o.z. 

Tip: Alleen patiënten in de categorie  

‘V - Vaste Patiënt’ worden meegenomen met de 

facturatie van de inschrijftarieven en modules. 
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Patiënt toevoegen aan een bestaand 

woonverband  

Wanneer u een nieuw lid aan een woonverband wilt 

toevoegen gaat u alsvolgt te werk. 

a. Ga naar –Patiënten, –Patiëntbeheer, zoek een 

patiënt van het woonverband en klik op de knop  

. 

b. Klik nu op de knop  en voer de gegevens 

van de nieuwe patienten in. 

Advies: Vul bij baby’s geen fictieve verzekering in. 

Normaal gesproken kan dat binnen enkele weken 

opgevraagd worden via COV bij Vecozo. 

Wijzigen/Aanvullen patiëntenadministratie 

oa. COV, BSN, ION 

Na het invoeren van een nieuwe patiënt moeten er nog 

een aantal gegevens worden geregistreerd. Hieronder 

een beschrijving van de mogelijkheden die uw aandacht 

verdienen. De hieronder beschreven opties vindt u 

gegroepeerd telkens op dezelfde manier; 

Ga naar –Patiënten ,–Patiëntbeheer. Zoek en selecteer 

de patiënt waarvoor u gegevens wilt wijzigen. Klik in het 

linkermenu onder  op de 

gewenste optie: 

NAW: Hier kunt u oa. naam partner en twee 

persoonlijke telefoonnummers* invoeren. 

Financieel: Wilt u handmatig een verzekering invoeren 

dan kan dat in dit menu. Als u klikt op de knop 

 kunt u bij betaalwijze opgeven hoe de 

patiënt moet betalen als de verzekering de 

verrichting niet vergoedt. 

Controle COV: In dit menu kunt u de 

verzekeringsgegevens van de patiënt opvragen bij 

Vecozo. Als de knop  geen 

resultaat oplevert kunt u handmatig een verzekering 

invoeren bij ‘Financieel’ en deze controleren met de 

knop . 

BSN: In dit menu kunt u met de knop  het 

BSN van een patiënt opvragen bij de SBVZ (Sectorale 

berichtenvoorziening in de zorg). Met de knop 

kunt u bekende patiëntgegevens 

(NAW e.d.) ter controle opvragen. 

LSP-info/Opt-in: Als u aangesloten bent op het LSP kunt 

u hier het antwoord vastleggen op de 

  � 

 

vraag of de patiënt wil dat via het LSP gegevens 

uitgewisseld worden. 

Identificatie: Hier kunt u het document registreren 

waarmee de patiënt zich heeft geïdentificeerd. 

ION: Patiënten met een BSN die verzekerd zijn kunt u 

vanuit dit menu rechtstreeks vanuit CGM Huisarts 

aanmelden. 

* Het ook mogelijk om een telefoonnummer bij een 

woonverband in te voeren. Zoek de patiënt en klik op 

de knop . 

Patiënt(en) verhuizen 

Als een patiënt een verhuizing doorgeeft let dan goed 

op of het hele woonverband verhuist of dat alleen de 

patiënt verhuist naar een nieuw of bestaand 

woonverband (WVB). 

a. Ga naar –Patiënten, –Patiëntbeheer, zoek de 

patiënt en klik op de knop . . 

b. Klik op de knop  en de vraag “Wat wilt u 

gaan doen?” verschijnt. 

 

Verhuist het hele WVB? Kies dan ‘Adres wijzigen. U 

kunt dan een nieuw adres evt. met ingangsdatum 

invoeren. 

Verhuist alleen de patiënt? Kies dan ‘Naar ander WVB’. 

U kunt er dan voor kiezen om een  WVB in te 

voeren of naar een bestaand WVB te zoeken. Bevestig 

uiteindelijk uw handeling met de knop . 

Patiënt uitschrijven/overleden 

Wanneer een patiënt uit de praktijk vertrekt of komt 

te overlijden moet u dit registreren in CGM Huisarts. 

Ga naar –Patiënten, –Patiëntbeheer, zoek de patiënt  

en klik in het linkermenu op NAW. Onder in het menu 

kun u kiezen voor uitschrijfdatum en reden: 

 

Of u vult een datum van overlijden in met ICPC (met 

het loepje onder de ‘E’ kunt u uit de episodelijst van de 

patiënt een keuze maken. 

 

Na het invullen van één van de twee opties wordt 

voorgesteld om de categorie van de patiënt aan te 

passen.  


