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Inloggen en uitloggen 

 

➢ Open een patiëntenkaart in uw dentale softwarepakket, ook wel Tandarts Informatie 

Systeem (TIS) genoemd, maak een behandelplan en start ZorgSom op.  U komt op het 

inlogscherm van ZorgSom.  

➢ Vul uw e-mailadres en wachtwoord in (u heeft voor alle gebruikers binnen uw praktijk één 

emailadres en één wachtwoord) en klik op [Inloggen]. U bent nu ingelogd op het dashbord 

(zie scherm hieronder) van ZorgSom online. 

 

Wachtwoord vergeten? 

Indien u het wachtwoord vergeten bent, informeer dan intern wat het wachtwoord is. Alleen als alle 

gebruikers het wachtwoord zijn vergeten dient de praktijkmanager/eigenaar een nieuw wachtwoord 

aan te maken. Alle ZorgSom-gebruikers binnen de praktijk moeten daarover worden ingelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Kamer: Kies een kamer en klik hierop. U heeft de kamer nu ‘bezet’. (Als u in een 

patiëntenkaart een behandelplan maakt en u gaat vervolgens ZorgSom krijgt u een ZorgSom-

begroting). 

→ U HOEFT SLECHTS ÉÉN KEER PER DAG IN TE LOGGEN 

 

➢ Uitloggen: Als u tijdens de werkdag de kamer wilt vrijgeven logt u handmatig uit.  

- Ga naar [Instellingen] (radertje rechts bovenin). Het pop-up scherm [Instellingen] verschijnt. 

- Kies het bovenste tabblad [Gebruiker] en klik op [Uitloggen]. 

Als u niet handmatig uitlogt wordt u aan het eind van de dag (00:00 uur) automatisch 

uitgelogd. 
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Nieuw in ZorgSom  

 

• CoV-check 

ZorgSom gebruikt de CoV-check uit uw dentale softwarepakket/TIS. Dat betekent dat de 

CoV-check bij de patiënt waarvoor u in ZorgSom begroting maakt, in de TIS gedaan moet zijn. 

Is dat niet gedaan, dan kunt u geen ZorgSom-begroting maken. Maak dan alsnog de CoV-

check in de patiëntenkaart, u kunt daarna een ZorgSom-begroting maken. 

 

• Opslaan 

Klik op de knop [Opslaan]. De begroting wordt in ZorgSom opgeslagen in de middelste kolom 

‘Opties’. Als u de begroting later nog eens wilt terughalen opent u via de patiëntenkaart 

ZorgSom en ziet u de opgeslagen begroting(en) van de desbetreffende patiënt. 

  
 

• Print-out 

ZorgSom levert standaard de begroting met de patiënt-ID en de geboortedatum. Indien u 

meer informatie op de begroting wilt (naam patiënt, naam behandelaar) moet u deze 

functionaliteit activeren. Ga hiervoor naar de instellingen (radertje rechts bovenin). Het pop 

up-scherm [Instellingen] verschijnt. Kies tabblad [Printen] en vink de optie aan (zie scherm 

hieronder).  Als u de functionaliteit activeert geldt dat voor elke begroting in alle kamers. 

 

 

Instellingen/Printen 


