
Zorgplan Omaha 
samengevoegd 

2020



Het Zorgplan – Zorgarrangement en Indicatie
van een bestaand dossier samenvoegen 



Zet in het formulier “Dossier beschikbaarheid 
module” de onderstaande  formulieren op 
zichtbaar

- Samengevoegd Zorgplan Omaha 2020 PDF
- Zorgplan Omaha Samengevoegd 2020
- AVG Communicatie Extern

Kies daarna voor “Opslaan”



Open het dossier van de client en ga naar Classificatie DZD 
Omaha Formulier

Om de formulieren samen te kunnen voegen is het noodzaak om elk classificatie 
formulier te openen - een toevoeging en/of wijziging aan te brengen, daarna het 
formulier opnieuw te onder tekenen. 
Ook de niet actuele Classificatie formulieren moeten worden meegenomen. Dit in 
verband met de evaluatie scores die zichtbaar blijven in het Omaha score overzicht.



Open het eerste Classificatie formulier  
“Classificatie Woning”



Maak van de gelegenheid gebruik om alles goed te controleren en 
eventueel aan te passen.
Controleer de evaluatie datums en/of de handelingen goed zijn ingevuld



Voeg bij de handelingen 
achter de tekst een 
leesteken toe..

Bijvoorbeeld een  - of een .

Teken het formulier 
opnieuw voor akkoord

Kies daarna voor “Opslaan”



Open nu het tweede Classificatie 
formulier  “Classificatie Persoonlijke zorg”



Voeg bij de handelingen 
achter de tekst een 
leesteken toe..

Bijvoorbeeld een  - of een .

Teken het formulier 
opnieuw voor akkoord

Kies daarna voor “Opslaan”



Mochten er meerdere Classificaties zijn – ook de 
niet Actuele in het dossier, op dezelfde manier 
aanpassen. 



De drie formulieren; Het Zorgplan – Zorgarrangement – Indicatie zijn nu 
samengevoegd tot één formulier

Classificatie DZD Omaha formulier
Open - Zorgplan Omaha samengevoegd Nieuw



Wacht na het Opslaan tot het formulier geüpdate is.

Dit kan even duren…de tijd wordt aangepast. 
Hier kan men zien of het formulier klaar is…



Maak uw keuze  bij elke 
Classificatie en 
Zorgtoewijzing Indicatie



Handtekening Indicatie steller

Bij bestaande dossiers en bij 
nieuwe dossiers dient de 
client eenmalig opnieuw te 
ondertekenen

Kies voor Opslaan



Er wordt automatisch een PDF bestand van het 
Zorgplan Omaha Samengevoegd aangemaakt

Deze kan men vinden onder  Zorgplan Omaha 2019 samengevoegd 2020



Nu het Zorgplan – Zorgarrangement en Indicatie zijn samengevoegd kan in het 
formulier “Dossier Beschikbaarheid Module” het 
Formulier Zorgarrangement en Indicatie op niet zichtbaar worden gezet



Dossier is omgezet naar:

“Zorgplan Omaha Samengevoegd 2020”


