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Kan ik een document digitaal laten ondertekenen via ZilliZ? 

Het is in ZilliZ mogelijk om een dossieritem digitaal te laten ondertekenen door een cliënt, 
vertegenwoordiger van de cliënt en medewerker.  
 
Digitaal ondertekenen van documenten kan door extranet gebruikers en medewerkers. Als je de extranetfunctie niet 
kent, lees dan eerst deze handleiding en helptekst hierover.  
Zodra je alles hebt ingericht voor extranet gebruikers of al gebruik maakt van extranet kan je ook starten met het 
digitaal laten ondertekenen van documenten. Het gaat hierbij alleen om dossieritems in het cliëntendossier. 
 
Ga na het cliëntdossier in ZilliZ (via de module Contracten of Zorg), ga naar het tabblad dossier en klik op [nieuw]. 
Maak hier het dossieritem, eventueel met behulp van een sjabloon, en kies bij map voor een map waar extranet 
gebruikers toegang toe hebben. De ondertekening geldt ook voor eventuele bijlagen. 
 
Zodra je hebt gekozen voor een “externe” map dan wordt aan de rechterkant de optie digitaal ondertekenen ja/nee 
weergegeven. Als je ja aanvinkt, dan kan je daarna kiezen welke extranet gebruikers en/of medewerkers met toegang 
tot deze cliënt het document digitaal moeten ondertekenen. Daarnaast vul je bij ondertekenen vóór de gewenste 
datum in. 
 
Zodra je op [opslaan] klikt is het document niet meer te wijzigen. De extranet gebruiker/medewerker krijgt een 
bericht in de ZilliZ inbox met het verzoek dit dossieritem digitaal te ondertekenen. Als de gebruiker de 
attenderingsservice aan heeft staan, wordt er bovendien een mailtje gestuurd. Daarnaast wordt er voor de 
medewerker die het dossieritem ter ondertekening verstuurt automatisch een reminder aangemaakt op de 
ingevoerde datum. 
 
De extranet gebruiker/medewerker kan inloggen en via de link in het bericht of via het dossier van de cliënt naar het 
dossieritem gaan dat klaar staat voor ondertekening. Extranet gebruikers kunnen met [ik ga akkoord] het document 
digitaal ondertekenen; medewerkers kunnen dit met [ondertekenen]. De medewerker die het dossieritem ter 
ondertekening heeft klaargezet, krijgt een bericht in ZilliZ zodra de ondertekening van het dossieritem is voltooid en 
de automatische reminder wordt verwijderd. In het overzicht van de documenten is zichtbaar of een document is 
ondertekend of nog niet. Een ondertekend dossieritem is niet meer te wijzigen of te verwijderen. 
 
Mocht je een document ter ondertekening hebben verstuurd, maar wil je toch iets wijzigen dan kan dit alleen als het 
dossieritem nog door niemand ondertekend is. Ga dan naar het betreffende dossieritem en zet de optie digitaal 
ondertekenen op nee. De uitgenodigde ondertekenaars krijgen een bericht dat de ondertekening is geannuleerd. 
 
Een dossieritem kan pas gearchiveerd worden als de ondertekening volledig is afgerond. 
 
Is deze digitale ondertekening net zo geldig als een handtekening met pen?  
Deze functie is ontworpen in lijn met de juridische vorm van een 'geavanceerde digitale handtekening'. Of dit in de 
praktijk in alle gevallen voldoet aan de gestelde eisen kan niet op voorhand aangegeven worden. Leg het bij twijfel 
voor aan je opdrachtgever of accountant / boekhouder. 

 


