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Hoe stel ik de functie incident melden in? 

Er is binnen ZilliZ een aparte functie voor het melden van incidenten. Hoe je dit inricht staat 
beschreven in deze helptekst. 
 
Het inrichten kan alleen door een ZilliZ gebruiker met beheerdersrechten. Het inrichten bestaat uit 
4 stappen:  

 Ga naar de module P&O > Instellen > Modulegebruik en vink onder het kopje Zorgadministratie en -
contracten bij incident melden ja aan. 

 Het melden van een incident gaat op basis van een sjabloon dat je zelf kan aanmaken. Ga hiervoor naar de 
module Contracten > Beheer documenten > Documentsjablonen. Als je al een sjabloon hebt voor 
incidentmeldingen, dan kan je deze stap overslaan. Als je nog geen sjabloon hebt, dan kan je deze aanmaken 
door de knop [nieuw]. Geef het sjabloon een naam en geef aan dat dit sjabloon zichtbaar moet worden in het 
cliëntdossier. Indien je meerdere soorten incident meldingen hebt, dan kan je hiervoor aparte sjablonen 
maken. Je kunt zelf een sjabloon maken of een bestaand sjabloon aanpassen wat gedeeld is door andere 
ZilliZ-gebruikers. Meer informatie over het maken van een documentsjabloon lees je in de helptekst in ZilliZ. 

 De volgende stap is het aanmaken van incident categorieën. Ga hiervoor naar de module Zorg > Instellen > 
Incident categorieën > nieuw. Vul de titel in en kies het bijbehorende sjabloon. 

 Je kunt een map in het cliëntdossier aanmaken voor incidentmeldingen. Dit doe je in de module Contracten > 
Beheer documenten > Mappenindeling. Zorg ervoor dat het een onderdeel is van het cliëntdossier en dat 
gebruikers ook toegang tot deze map hebben. Bij het aanmaken van een incidentmelding kan de medewerker 
kiezen om de melding in deze map te plaatsen. 

Je kunt een overzicht maken van de incidentmeldingen die gedaan zijn. Dit kan in de module Zorg > Overzichten > 
Incidenten. Hierbij kan je filteren op datum, medewerker, cliënt, categorie en groep. In het overzicht zie je het aantal 
meldingen per categorie, of de meldingen open of gesloten zijn en ook een lijst van alle bijbehorende meldingen. 
 
Een melding wordt als dossieritem opgeslagen in het cliëntdossier. Incidentmeldingen zijn herkenbaar aan het rode 
icoontje achter de naam van het item. 
  
Hoe kan ik een incident melden? 

Er is binnen ZilliZ een aparte functie voor het melden van incidenten. Je kan deze functie alleen 
gebruiken als dit door de beheerder is ingericht zoals hierboven beschreven is.  
 
Om een incident te melden ga je naar de module Zorg > Rapportages > Incident melden en kies de cliënt. Kies 
vervolgens één of meerdere categorieën en het sjabloon dat je wil gebruiken.  Vervolgens verschijnt het sjabloon en 
kan je aan de slag met de melding. Zodra je de melding opslaat kan je deze niet meer verwijderen, alleen een 
beheerder kan dit. 
 
De incidentmelding komt als dossieritem in het dossier van de cliënt terecht. Dit wordt in het dossier zichtbaar door 
het icoontje achter de naam van het item. Met het aanmaken van de incident melding wordt er automatisch een 
reminder aangemaakt voor de medewerker die het incident gemeld heeft. 
 
Je kunt een overzicht maken van de incidentmeldingen die gedaan zijn. Dit kan in de module Zorg > Overzichten > 
Incidenten. Hierbij kan je filteren op datum, medewerker, cliënt, categorie en groep. In het overzicht zie je het aantal 
meldingen per categorie, of de meldingen open of gesloten zijn en ook een lijst van alle bijbehorende meldingen. 

 
 


