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Account aanmaken op perinatologie.nl 

1. Ga naar www.perinatologie.nl en klik rechts bovenin op ‘Aanmelden’. 

2. Vul op de volgende pagina de velden nauwkeurig in. Let op! Gebruik hier uw 
persoonlijke e-mailadres en verifieer uw persoonlijke mobiele nummer. 

Organisatie aanmaken op perinatologie.nl 

Binnen een organisatie is het mogelijk om vanuit een omgeving alle accounts op 
perinatologie.nl te kunnen beheren. Dit kan gedaan worden door de 
Admin-gebruiker van de betreffende instelling die binnen de instelling ook de 
bevoegdheid heeft om deze taken uit te voeren. 

Volg onderstaande stappen om een account aan te maken, collega’s toe te 
voegen en inzage hebben in de gedeelde dossiers. 

Account aanmaken admin-gebruiker 

Maak als Admin-gebruiker net als een reguliere gebruiker een persoonlijk 
account aan op perinatologie.nl. 

1. Ga naar www.perinatologie.nl en klik rechts bovenin op ‘Aanmelden’. 

2. Vul op de volgende pagina de velden nauwkeurig in. Gebruik hier uw 
persoonlijke e-mailadres en verifieer uw persoonlijke mobiele nummer. 

3. Meldt als Admin-gebruiker vervolgens de bij het aanmelden gekozen username 
per e-mail aan via: info@perinatologie.nl. Gebruik hierbij de volgende email 
template en maak deze compleet met de benodigde gegevens: 

Ik ben [Naam] van [Naam organsiatie/ziekenhuis]. Mijn accountnaam is 
[Accountnaam] en wij werken samen met [Namen verloskundigen/echo 
praktijken] 

4. Perinatologie.nl maakt een account aan voor de betreffende organisatie en 
koppelt deze aan de Admin-gebruikersaccount en de verloskundigen praktijken 
in de omgeving die in de e-mail zijn aangegeven door de Admin-gebruiker. 
Wanneer deze stap gezet is kan er gedeeld worden met de Admin-gebruiker. 

5. De Admin-gebruiker stuurt een e-mail naar de collega’s binnen de organisatie 
waarmee uitgewisseld gaat worden. Hierin worden zij gevraagd om een account 
aan te maken op perinatologie.nl en deze vervolgens door te geven aan 
Admin-gebruiker,  zodat deze kunnen worden toegevoegd.  

Let op! Wanneer mensen weggaan bij het organisatie zorg dan dat deze geen 
toegang meer hebben tot het account van de organisatie. 
Admin-gebruikers kunnen de account ook verwijderen. 
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6. De verloskundigenpraktijken overleggen met de cliënten of het dossier gedeeld 
wordt met de betreffende organisatie. Het dossier is dan gedeeld met alle 
gebruikers die zijn toegevoegd door de Admin-gebruiker. 

Toevoegen collega’s 

Wanneer de Admin-gebruiker de collega’s heeft gevraagd een account aan te 
maken en de collega’s dit ook hebben teruggekoppeld kunnen deze worden 
toegevoegd aan perinatologie.nl. 

1. Ga naar: https://terminal.perinatologie.nl 
2. Log in met je gegevens 
3. Klik links op [naam organisatie] / standaard 
4. Klik bovenin de menubalk op [naam organisatie] / ‘standaard’ en kies 

‘Permissions’ 
5. Geef bij ‘Add user’ de ontvangen username toe van de collega 
6. Selecteer bij ‘Roles’ of hij/zij een Admin-gebruiker is of een User 

Let op! Admin-gebruikers kunnen gebruikers toevoegen en verwijderen. 

Hoe worden dossiers bekeken zonder broker? 

1. Ga naar: https://terminal.perinatologie.nl 

2. Log in met je gegevens 

3. Klik links in de menubalk op [naam organisatie] / ‘standaard’ 

4. Zoek op: BSN, geboortedatum of naam van de cliënt 

5. De beschikbare dossiers komen tevoorschijn 

6. Klik op Fusion van het dossier dat je wilt inzien.  

Hoe worden dossier bekeken met broker? 

1. Log in bij het ZIS met je gegevens 

2. Zoek de cliënt op in het ZIS 

3. Klik op de hyperlink van perinatologie.nl (de wijze waarop is afhankelijk van 
implementatie van hyperlink) 

4. De beschikbare dossiers komen tevoorschijn 

5. Klik op Fusion van het dossier dat je wilt inzien.  

 

Voor vragen kun je altijd een e-mail sturen naar: info@perinatologie.nl 
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