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Handleiding: 

Zorgorganisatie 

Contactpersoon 

Context 

We maken gebruik van de PBM Corona App om een actueel landelijk inzicht te krijgen in voorraad en 

dagverbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een belangrijke stap in ons streven om 

zorgverleners in het hele land zo snel mogelijk de juiste en voldoende beschermingsmaterialen te 

bezorgen. Belangrijk is dat we – als iedereen zijn data met ons deelt – ervoor kunnen zorgen dat de 

juiste middelen snel op de juiste plek komen en er niks verloren gaat. Voor zorginstellingen is het 

delen van actuele voorraad en dagverbruik in de webapplicatie bovendien de snelste en meest 

zekere toegang tot de landelijke voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Waarom? 

Op dit moment wordt dit inzicht in het verbruik en voorraad verkregen door Excel 

bestanden uit te wisselen. Door het grote aantal zorgorganisaties is deze werkwijze niet 

langer houdbaar in termen van gegevensveiligheid en werkdruk. 

 

Daarvoor is deze applicatie gerealiseerd waarmee GGD GHOR Nederland de volgende doelen kan 

realiseren: 

 

• Het registreren van zorgorganisaties en contactpersonen bij ROAZ regio Distributiecentra 

• Het registreren van voorraad en verbruik door contactpersonen van zorgorganisaties 

• Het inzicht op voorraden, verbruik en toekomstige behoefte rapporteren 

• Het inzicht gebruiken om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen op een dusdanige 

manier verspreid worden over Nederland, dat ze zo goed mogelijk kunnen worden ingezet 

Wat wordt er van jou verwacht? 

Als contactpersoon van een zorgorganisatie verwachten we dat je de actuele voorraden en het 

dagelijks verbruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen binnen je zorginstelling hier registreert.  

Binnen de applicatie kun je: 

• Informatie over je zorginstelling bewerken 

• Tot maximaal 3 contactpersonen voor je eigen zorginstelling aanmaken 

• Actuele voorraden registreren 

• Dagelijks verbruik registreren 

 

 

https://ggdghor-nederland.mendixcloud.com/
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Stap Beschrijving Afbeelding 

1 

Inloggen 

U heeft een mail ontvangen met daar 

in uw account gegevens. Gebruik 

deze om in te loggen en wijzig uw 

wachtwoord indien gevraagd. 

 

2 

Landingspagina  

Op de landingspagina kunt u: 

• Uw zorgorganisatie zien 

• De contactpersonen van uw 

zorgorganisatie zien en 

bewerken 

• Uw voorraden registreren 

 

3 

Contactpersonen 

Hier kunt u contactpersonen 

aanmaken, bewerken en verwijderen. 

  

4 

Registreren voorraad 

De applicatie toont het overzicht van 

producten van uw organisatie. 

Hier voert u de actuele voorraad en 

dagverbruik in voor elk van de 

producten die voor u van toepassing 

zijn. 

 

Onder het kopje “laatste 

voorraaddatum” ziet u de laatste 

datum en tijd waar op de voorraad is 

geüpdatet.  U kunt alleen gegevens 

van uw eigen organisatie zien en 

muteren. 

 

5 

Afmelden 

Rechtsboven in uw scherm kunt u 

uzelf afmelden.  

 

Heb je vragen of problemen neem dan contact op met je lokale Coördinator PBM.  

Contactgegevens kunt u hier onder aan de tekst vinden. 

 

https://ggdghor.nl/thema/persoonlijkebm/

