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Praktijkgegevens  

Naam praktijk : ______________________________________________________________ 

Adres  : ______________________________________________________________ 

 
Postcode : ________  ____ 
  
Plaats                      : ________________________________  
 
Telefoon praktijk        : 
 
Intercollegiaal nr 1        : 
 
Eerste aanvraag gehele praktijk / Nieuwe medewerker toevoegen * 

Is het de bedoeling dat de huisartsen de gegevens van elkaars patiënten kunnen inzien?  Ja / Nee * 

(* doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam en handtekening aanvrager 
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Alle velden zijn verplicht Medewerker 1 Medewerker 2 Medewerker 3 

Dhr / Mevr    

Voorletters    

Achternaam    

e-mailadres    

AGB code 2    

UZI pasnummer 3    

BIG nummer    

Functie 6 Huisarts / POH / Assistent / HAIO Huisarts / POH / Assistent / HAIO Huisarts / POH / Assistent / HAIO 

His systeem + versie 4    

Browser + versie 5    

Eerder toegang gehad? J/N Zo ja: praktijk: 
Toegang handhaven? J/N 

J/N Zo ja: praktijk: 
Toegang handhaven? J/N 

J/N Zo ja: praktijk: 
Toegang handhaven? J/N 

 
 

1 Indien van toepassing. Dit nummer wordt alleen getoond aan artsen in OLVG. 
2 Mocht de huisarts geen eigen AGB code hebben, geeft u hier dan de AGB code op van de huisarts waarbij 

deze huisarts in dienst is. Als het een zorgprofessional betreft zonder AGB code, laat dit veld dan open. 
3 Om in te kunnen loggen op EpicCare Link heeft u een geldige UZI-pas en lezer nodig t.b.v. de beveiliging 

van patiëntengegevens. Deze kunt u aanvragen op www.uziregister.nl/uzipas/uzipasaanvragen 
4 bv. MacHis, Microhis 
5 bv. Internet Explorer 10, 11, Mozilla Firefox, Google, Safari, Opera software, etc. 
6 Behalve de huisarts mogen ook andere zorgprofessionals van de EpicCare Link functionaliteit gebruik 

maken. Zij moeten dan wel in het bezit zijn van een UZI-pas op naam en een paslezer. 
 

http://www.uziregister.nl/uzipas/uzipasaanvragen

