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Inleiding 
In deze handleiding leest u hoe u de proxy server kunt instellen in Windows. De 

schermafbeeldingen zijn afkomstig uit Windows 7 en Windows 8, maar de werkmethode is ook 

toepasbaar op andere versies van Windows. 

Als u een verbinding heeft met het netwerk van GERRIT zorgnet kunt u niet automatisch op het 

internet komen. Om dit wel te kunnen is het noodzakelijk een proxyserver in te stellen. 

De proxyserver kan als tussenpersoon gezien worden die het internetverkeer afschermt van het 

GERRIT zorgnet. In het geval dat u vanaf GERRIT zorgnet op het internet wil komen, dan gebeurt 

dit niet rechtstreeks, maar via deze proxyserver. 

De gegevens van de proxyserver van GERRIT zijn de volgende: 

Proxy server adres: proxy.gerritzorgnet.nl 

Poort: 8080 

De schermafdrukken in deze handleiding wijken visueel mogelijk af van uw eigen Windows 

schermweergave. 

 

 

  



Proxy instellen 
In Windows stelt u de proxy als volgt in: 

1. Vanaf Windows 8 is er een startscherm met tegels. Alle eerdere Windows versies zullen 

standaard het bureaublad tonen en dan kunt u deze stap overslaan. Open vanaf het 

Windows 8 startscherm het bureaublad: 

 

2. Open het configuratiescherm. Klik met de linker muisknop op de Start menu knop en kies 

Configuratiescherm: 

 

Vanaf Windows 8 klikt u met de rechter muisknop op de Start knop en kies 

Configuratiescherm in het getoonde menu: 

  



3. De weergave van het configuratiescherm kan variëren. U moet nu de Internetopties kiezen. 

Als u kleine pictogrammen ziet, dan kunt u direct op “Internetopties” klikken. 

De Internetopties kunnen ook onder “Netwerk en internet” te vinden zijn: 

 

Klik op “Internetopties”: 

 

  



4. In scherm met Internetopties kiest u het tabblad Verbindingen en klik daar op de knop 

LAN-instellingen: 

 

5. In het scherm met LAN-instellingen vinkt u de Proxyserver optie aan en vul onderstaande 

gegevens in: 

Adres: proxy.gerritzorgnet.nl 

Poort: 8080 

Vink de optie aan: “Proxyserver niet voor lokale adressen gebruiken” 

 

  



6. Klik in het scherm LAN-instellingen op de knop “Geavanceerd”. Zet een vinkje bij “Dezelfde 

proxyserverver voor alle protocollen gebruiken”: 

 

7. Optioneel kunt u “Uitzonderingen” invullen, die zijn voor sommige systemen vereist, 

afhankelijk van uw situatie. Vraag dit na bij uw systeembeheerder of leverancier. 

8. Klik op OK en in de andere schermen ook op OK en tenslotte op Sluiten. 

9. U kunt het configuratiescherm afsluiten.  De proxy is nu ingesteld. 

U kunt nu testen of het werkt door een internetpagina te openen, bv: http://www.gerrit-net.nl 

 

http://www.gerrit-net.nl/

