
DELEN VAN 
FORMULIEREN D.M.V. 
EENMALIGE TOEGANG



Beveiligd delen

Per formulier eenmalige toegang geven aan derden



Vul bij de persoonlijke 
gegevens de 
mailadressen in van de 
toezichthouders 
risicovolle medicatie

Deze zullen worden weer gegeven bij de 
optielijst voor het versturen van de 
eenmalige toegang



Open het formulier dat je wilt delen bijv.: het Zorgplan

- Open rechtsboven het menu
- Klik op “Eenmalige toegang”



- Selecteer een naam 
of 
selecteer “anders” en vul mailadres in
van degene met wie je het formulier wilt
delen

- Geef eventueel een toelichting
- Klik op “Verstuur Link”

Formulier sluit automatische



De ontvanger ontvangt in zijn 
mailbox een mail, dat de afzender 
een formulier beschikbaar heeft 
gemaakt voor eenmalige inzage

Klik op het icoon om het formulier te 
openen en eenmalig in te zien

Na het inzien kan het formulier 
worden gesloten door “Opslaan” of 
“Sluiten” te kiezen



- Na het inzien van het formulier
kan deze niet opnieuw worden
geopend (zie Melding)

-Voor opnieuw inzien zal er een
nieuw verzoek moeten worden
ingediend bij de organisatie



Eenmalige toegang voor dubbele 
handtekening t.b.v. risicovolle medicatie



Open het formulier 

Je hebt een dubbele handtekening 
nodig voor de controle van de 

risicovolle medicatie..

Vul het formulier in, maak een foto en zet je 
handtekening.. (medicatie toegediend door)

-Klik op “Akkoord”

Kies je voor opslaan dan het formulier 
opnieuw openen om te versturen



Open het menu en klik op 
“Eenmalige toegang”

- Selecteer een naam 
of 

- selecteer “anders” en vul mailadres in
van degene met wie je het formulier wilt
delen

- Geef eventueel een toelichting
- Klik op “Verstuur Link”
Formulier sluit automatische



Zolang er geen tweede 
handtekening is gezet 
zal er een uitroepteken 
achter het formulier 
blijven staan in dossier



De ontvanger ontvangt in zijn 
mailbox een mail

Klik op “Open Formulier” 
formulier wordt geopend 
voor inzage en bewerking



- Na controle vul naam in
- Handtekening kan worden gezet bij

“Akkoord toezichthouder”

Klik op “Akkoord”

- Klik op “Opslaan”



Formulier is ondertekend door 
toezichthouder (twee handtekening)

In het dossier is het 
uitroepteken verdwenen 

Eenmalig getekend



De organisatie krijgt 
melding dat het dossier is 
ingezien en ingevuld


