
BASIS TRAINING GEBRUIKER 
DIGITAAL ZORGDOSSIER



INHOUDSOPGAVE:

• Wachtwoord vergeten DZD/Academy
• Inrichting Dossier – Formulier Beschikbaarheidmodule
• Lezen van het Zorgplan
• Rapporteren met het juist Actie vlak
• Rapporteren met Omaha
• Eenmalige toegang voor dubbele handtekening t.b.v. risicovolle medicatie
• Delen van formulieren d.m.v. eenmalige toegang
• Baxter aftekenlijst Medicatie scan
• Registratie Daglijst
• Invullen Insuline Schema
• Doseerschema Trombose dienst
• Invullen Wondanamnese
• Plakschema
• Pijn en Sedatielijst
• Compressief Zwachtelen



WACHTWOORD VERGETEN 
DZD/ACADEMY



KLIK OP WACHTWOORD 
VERGETEN?

VUL UW MAILADRES IN

KLIK HIERNA OP 
WACHTWOORD OPNIEUW INSTELLEN

RAADPLEEG UW EMAIL

https://app.digitaalzorgdossier.com/
https://academy.digitaalzorgdossier.com/
of
https://www.digitaalplatform.nl/overzicht-
producten/

https://app.digitaalzorgdossier.com/
https://academy.digitaalzorgdossier.com/
https://www.digitaalplatform.nl/overzicht-producten/


KLIK OP DE BLAUWE LINK

- VUL EMAIL IN
- VUL NIEUW WACHTWOORD IN
- BEVESTIG WACHTWOORD
- KLIK OP RESET

U KUNT NU INLOGGEN MET HET 
NIEUWE WACHTWOORD!



INRICHTING DOSSIER
Dossier Beschikbaarheid Module



Binnen dit formulier wordt de inrichting gemaakt voor het dossier van de client

Open het formulier 
“Dossier Beschikbaarheid Module”

U kunt nu een keuze maken welk 
type dossier u wilt gaan gebruiken 

Klik op de gewenste tab, deze licht 
groen op



De belangrijkste formulieren 
worden automatische zichtbaar 
gemaakt in het dossier

Aangegeven tabs 
verschijnen in het dossier

Kies voor “Opslaan”



Er kan ten aller tijde gewisseld worden van het type dossier

De gegevens blijven bewaard van het eerder gekozen type

Er wordt gestart met lege formulieren binnen het nieuwe gekozen 
type dossier



Er kunnen handmatig 
formulieren op zichtbaar en 
niet-zichtbaar worden gezet 
binnen het dossier

Door het luikje te verschuiven 
naar blauw, zal dat formulier 
zichtbaar zijn in het dossier

Is het luikje grijs, dan is dat 
formulier niet zichtbaar in het 
dossier

Kies na wijziging voor 
“Opslaan”



Onder de        vind 
men de nodige 
informatie



Lezen van het Zorgplan (PDF)

OPEN HET FORMULIER: 
Zorgplan Omaha samengevoegd 2021 (PDF)



Gebied 1

Signaal/Symptoom

Toelichting

Filmpje toegevoegd
(klik om te openen)

Zorgarrangement:

- Actievlak
- Handeling
- Welke dagen zorg
- Begin/eind datum
- Wenstijd/zorgtijd
- Toelichting

Naam client/geb.datum



Zorgtoewijzing:
- Behandelcodes
- Totaal aantal uren
- Totaal aantal minuten
- Financierings stroom
- Startdatum
- Einddatum

Gebied 2



RAPPORTEREN MET HET JUISTE 
ACTIEVLAK



Het is belangrijk dat er op de juiste manier gerapporteerd word. 
Er zijn meerdere actievlakken van toepassing bij een handeling.

Hieronder een korte uitleg hoe juist te rapporteren.

Er is hier gekozen voor; overigen: zorg volgens zorgplan (63)
Dit zegt niet duidelijk wat voor handelingen er zijn uitgevoerd tijdens het zorgmoment.
Mochten er nu meer handelingen zijn uitgevoerd  dan zouden deze geselecteerd 
moeten zijn. (Zorgplan)



SELECTEER BIJ HET 
RAPPORTEREN DE JUISTE 
ACTIEVLAKKEN DIE 
OVEREENKOMEN MET DE 
GEBIEDEN IN HET ZORGPLAN

DIT KAN ER 1 ZIJN MAAR 
OOK MEERDERE



Heb je alleen ADL handelingen verricht
- Selecteer de Handeling
- Selecteer het juiste Actievlak 

bijv.: persoonlijke hygiëne

Heb je alleen Medicatie toegediend 
- Selecteer de Handeling
- Selecteer het juiste Actievlak 

bijv.: medicatietoediening

VOORBEELD



Heb je ADL en Medicatie handelingen verricht
- Selecteer één van de Handelingen  - ADL of Medicatie
- Selecteer nu twee Actievlakken

bijv.: persoonlijke hygiëne
en medicatietoediening



RAPPORTEREN MET OMAHA



Wat is het doel van rapporteren?

HET DOEL VAN RAPPORTEREN,  IS HET ONDERSTEUNEN VAN GOEDE ZORGVERLENING. JE 
SCHRIJFT OP WAT JE OBSERVEERT OF SIGNALEERT, WELKE ZORG JE MET WELK DOEL 
VERLEENT, EN HOE DIE ZORG VERLOOPT. HIERDOOR WETEN JE COLLEGA’S WAT ER AAN DE 
HAND IS EN WAT ZIJ MOETEN DOEN.

JE WAARBORGT DE CONTINUITEIT EN KWALITEIT VAN DE ZORG EN JE VOORKOMT FOUTEN. 
DOOR GOED TE RAPPORTEREN KUN JE TERUGKIJKEN HOE EN WAAROM IETS OP EEN 
BEPAALDE MANIER GEGAAN IS. JE LEGT OP DIE MANIER OOK VERANTWOORDING AF VOOR 
JE HANDELEN. TEN SLOTTE IS HET ZORGDOSSIER EEN BELANGRIJK MIDDEL OM HET RECHT OP 
INSPRAAK IN DE ZORG VAN DE CLIENT TE WAARBORGEN. 



Tips voor een goede rapportage

• Schrijf respectvol over de client en zijn/haar naaste(n)

• Vermeld wat je hebt afgesproken met de client en/of naaste(n)

• Beschrijf alleen feiten en geef niet je mening. Wil je toch je mening geven, geef dan duidelijk aan 
dat het om jouw mening gaat.

• Heeft een situatie je aangegrepen of ben je nog emotioneel over een situatie, wacht dan even met 
rapporteren.

• Trek geen conclusie/stel geen diagnose als je daartoe niet bevoegd bent.

• Reageer op eventuele eerdere rapportages.

• Gebruik geen afkortingen die niet gangbaar zijn in de Nederlandse taal en vermijd vaktaal, zodat 
iedereen het kan begrijpen.

• Let op taal-schrijf en typefouten. De automatische correctie kan onbedoeld voor vreemde zinnen 
zorgen.

• Schrijf kort, krachtig en volledig zodat navraag niet nodig is.

• Verwijs waar het kan naar het zorgleefplan.



De dochter van mevrouw is de 
afspraak vergeten. Omdat zij vaker 
afspraken vergeet, zal ik contact met 
haar hierover opnemen. 

Zo bijvoorbeeld wel:

De dochter van mevrouw is nou al voor 
de vierde keer haar afspraak vergeten. 
Dat is heel irritant

Zo bijvoorbeeld niet:

Mijnheer weigerde om zich aan te 
kleden, maar met veel tact hebben we 
hem zover gekregen dit toch te doen. 

Mijnheer was erg lastig vandaag. 



OPEN HET FORMULIER: 
RAPPORTAGE 



HET RAPPORTAGE FORMULIER 
REGISTREERD AUTOMATISCHE DE 
TIJD VAN RAPPORTEREN 

(deze is handmatig aan te passen)



KLIK OP SOAP VOOR DE TOELICHTING 
(keuze)



SELECTEER EEN HANDELING
CONFORM OMAHA-SYSTEMATIEK



SELECTEER EEN ACTIEVLAK
CONFORM OMAHA-SYSTEMATIEK

▪ ER KUNNEN MEERDER ACTIEVLAKKEN 
GEKOZEN WORDEN

▪ BIJ “HIER TYPEN” IS ER RUIMTE VOOR 
EEN TOELICHTING

KIES NA HET INVULLEN VOOR 
“OPSLAAN”



BELANGRIJKE RAPPORTAGE

KLIK NA HET TYPEN VAN UW RAPPORTAGE OP DE 
KNOP “BELANGRIJK” 
DE TOELICHTING WORDT IN ROOD WEERGEGEVEN

BIJ KLIKKEN OP “TOON BELANGRIJK” WORDEN 
ALLEEN DE BELANGRIJKE RAPPORTAGES 
WEERGEGEVEN



GA NAAR HET KWALITEITSDASCHBOARD DOSSIER

OPEN:
RAPPORTAGE WEEK DAG 
SAMENVATTING

HIER WORDEN ALLE BELANGRIJKE 
RAPPORTAGES VAN DE CLIENTEN SAMENGEVAT

Zo is men snel op de hoogte van alle belangrijke 
informatie van de cliënten 



KIES BIJ EEN INCIDENT VOOR:
VIC-MELDING

VIC-MELDING

KIES NA HET SELECTEREN VOOR “OPSLAAN”



FORMULIER VOOR 
REGISTRATIE VIC- MELDING 
WORDT AANGEMAAKT

KLIK OP “OK”

VUL HET FORMULIER IN
MAAK EEN KEUZE AAN DE 
HAND VAN DE OPTIELIJSTEN

KIES VOOR OPSLAAN



ALLE VIC MELDINGEN WORDEN GEREGISTREERD
▪ PER MELDING OP CLIENT NIVEAU

EN
▪ IN EEN CLIENTEN JAAROVERZICHT

OPEN:
VERBETER INCIDENTEN VIC

GA NAAR HET KWALITEITSDASCHBOARD DOSSIER
VOOR HET JAAROVERZICHT

OPEN:
VERBETER INCIDENTEN VIC

PER MELDING OP CLIENT NIVEAU

CLIENTEN JAAROVERZICHT



SIGNAAL MELDING KLIK NA HET RAPPORTEREN VAN ZAKEN DIE METEEN OPGEMERKT 
MOETEN WORDEN EN/OF METEEN ACTIE BEHOEVEN OP 
“SIGNAAL MELDING”

ER WORDT EEN MAIL VERSTUURD NAAR HET 
ORGANISATIE MELDINGSADRES
DEGENE DIE ONDERSTAAND BERICHT ONTVANGT 
KAN METEEN ACTIE ONDERNEMEN



ER ZIJN TWEE VORMEN VAN RAPPORTEREN:
▪ RAPPORTEREN 
▪ RAPPORTEREN TIJDREGISTRATIE (WLZ)

OPEN HET FORMULIER:
DOSSIER BESCHIKBAARHEID MODULE

DIT KAN HANDMATIG WORDEN OMGEZET IN 
HET FORMULIER DOSSIER BESSCHIKBAARHEID 
MODULE

ZET HET SCHUIFJE BIJ DE GEWENSTE RAPPORTAGE OP BLAUW
KIES VOOR OPSLAAN/VERVERS HET SCHERM



OPDRACHT:

• Maak een rapportage (ADL) geef een toelichting, markeer deze als  
“Belangrijk”

• Maak een VIC melding  (maak de keuze ziekenhuisopname)

• Maak een VIC melding (veiligheid-vallen)

• Bekijk alle belangrijke Rapportages in de Week Dag Samenvatting 
(kwaliteitsdaschboard)



Eenmalige toegang voor dubbele 
handtekening t.b.v. risicovolle medicatie



Open het formulier 

Je hebt een dubbele handtekening 
nodig voor de controle van de 

risicovolle medicatie..

Vul het formulier in, maak een foto en zet je 
handtekening.. (medicatie toegediend door)

-Klik op “Akkoord”

Kies je nu voor opslaan - het formulier 
opnieuw openen om te versturen



Open het menu en klik op 
“Eenmalige toegang”

- Selecteer een naam 
of 

Selecteer “anders” en vul mailadres in
van degene met wie je het formulier wil delen

- Geef een toelichting
- Klik op “Verstuur Link”

Formulier sluit automatische



Zolang er geen tweede handtekening is 
gezet zal er een uitroepteken achter het 
formulier blijven staan in dossier



De ontvanger ontvangt in zijn 
mailbox een mail

Klik op “Open Formulier” 
formulier wordt geopend 
voor inzage en bewerking



- Na controle vul naam in
- Handtekening kan worden gezet bij

“Akkoord toezichthouder”

Klik op “Akkoord”

- Klik op “Opslaan”



Formulier is ondertekend door 
toezichthouder (twee handtekening)

In het dossier is het 
uitroepteken verdwenen 

Eenmalig getekend

Door toezichthouder 
getekend



De organisatie krijgt 
melding dat het dossier is 
ingezien en ingevuld



OPDRACHT:

• Open het formulier dubbele handtekening t.b.v. risicovolle 

medicatie, vul deze in/maak een foto/vraag een collega om 

de tweede handtekening, check of er getekend is



Beveiligd delen

Per formulier eenmalige toegang geven aan derden

Delen van formulieren d.m.v.
Eenmalige toegang



Vul bij de persoonlijke 
gegevens de 
mailadressen in van de 
toezichthouders 
risicovolle medicatie

Deze zullen worden weer gegeven bij de 
optielijst voor het versturen van de 
eenmalige toegang



Open het formulier dat je wilt delen bijv.: de Wondanamnese

- Open rechtsboven het menu
- Klik op “Eenmalige toegang”



- Selecteer een naam 
of 
selecteer “anders” en vul mailadres in
van degene met wie je het formulier wilt
delen

- Geef eventueel een toelichting
- Klik op “Verstuur Link”

Formulier sluit automatische



De ontvanger ontvangt in zijn 
mailbox een mail, dat de afzender 
een formulier beschikbaar heeft 
gemaakt voor eenmalige inzage

Klik op het icoon om het formulier te 
openen en eenmalig in te zien

Na het inzien kan het formulier 
worden gesloten door “Opslaan” of 
“Sluiten” te kiezen



- Na het inzien van het formulier
kan deze niet opnieuw worden
geopend (zie Melding)

-Voor opnieuw inzien zal er een
nieuw verzoek moeten worden
ingediend bij de organisatie

- Zij er meerdere links verstuurd dan is             
de laatst binnen gekomen link geldig



Baxter medicatie aftekenlijst scan



Ga naar Baxter-medicatie aftekenlijst scan

Open een nieuw formulier



Maak een duidelijke foto van de 
aftekenlijst met de medicatie erbij, 
teken de lijst af

Kies voor Opslaan

Vul begin datum en eind datum in



Registratie Daglijst



Open het formulier Registratie Daglijst

Klik op Nieuw Meting



Vul de gegevens in

Vink de lijst(en) aan voor registratie

KIES VOOR OPSLAAN



Alle registraties worden vastgelegd in 
het formulier Registratie Week Overzicht





OPDRACHT:

Registratie daglijst
Vul onderstaande registratie lijsten in.

• Pols (73) – (70)
• Tensie (120-80) – (120-70)
• Saturatie (94) – (92)
• Temperatuur (38,8) – (39,9) 
• Weeglijst (99) – (70)
• Uitscheidingslijst
• Vochtiname (1500ml) – (2000ml)
• Wisselligging

• Bekijk het Registratie Week Overzicht



Invullen (bijspuiten) 

Insuline schema
Schema wordt ingevuld via opdracht 
van desbetreffende behandelaar



Correct ingevuld Insulineschema
(voorbeeld)

!

4 EH
bijgespoten

meting



HET FORMULIER DIENT OP HET MOMENT VAN HET 

ZORGMOMENT INGEVULD EN ONDERTEKEND TE 

WORDEN ZODAT DE TWEEDE CONTROLE DIRECT 

KAN WORDEN UITGEVOERD

!



Vul de gegevens in van de gemeten 
bloedglucose bijv.: 20,8

Kijk in het Variabel Insulineschema 
waar de waarde tussen valt en wat je 
vervolg actie daarop is
Met deze waarde (20,8) moet er 4 EH 
bijgespoten worden

Volg de instructies op die in het 
opmerkingen veld genoteerd zijn

Open het formulier Doseerschema 
Insuline en Bls.waarde



LET OP !
Je vult nu niet meer de waarde in maar 
wel het Moment/Prikplaats/Eenheden 
en Soort
(datum/tijd worden automatische ingevuld)

Klik nogmaals op Nieuwe Rapportage

Zou je de waarde nogmaals invullen dan wordt deze 
dubbel (ook twee keer datum) geregistreerd op het formulier
“Dagcurve Weekoverzichten” wat niet de bedoeling is.

Kies na het invullen voor Opslaan



FORMULIER VOOR TWEEDE HANDTEKENING WORDT AUTOMATISCHE 

GEOPEND 

PLAATS HIER DE FOTO’S IN /  ZORG VOOR DUIDELIJKE LEESBARE FOTO’S 

ZIJN ER TWEE VERSCHILLENDE MEDICATIE’S, ZORG DAT DEZE BEIDE GOED 

LEESBAAR ZIJN OP DE FOTO

Foto 1

Foto 2

Kies na het invullen voor Opslaan



Alle registraties worden vastgelegd in het 
formulier Dagcurve Week Overzichten



OPDRACHT:

• Vul een standaard insuline formulier in met een gemeten 
bloedglucose van 20.8/4.9/ – volg schema

• Nodig een collega uit voor tweede handtekening
• Bekijk het Dagcurve weekoverzicht



Doseerschema Trombose dienst



Ga naar Doseerschema Trombosedienst 

Open een nieuw formulier



Maak een duidelijke foto van de 
aftekenlijst met de medicatie erbij, 
vink de datum af

Geef zo nodig een toelichting



Vraag door middel van de 
eenmalige toegang de Tweede 
handtekening voor de dubbele 
controle

Je hebt een dubbele handtekening 
nodig voor de controle van de 

risicovolle medicatie..

Als de client zelf in staat is te 
ondertekenen dan is dat prima

2021-04-26 2021-04-26



Eenmalig getekend

Door toezichthouder 
getekend

Formulier is ondertekend door 
toezichthouder (twee handtekening)

In het dossier is het 
uitroepteken verdwenen 



INVULLEN  
WONDANAMNESE



Ga naar Wondanamnese 

Open een nieuw formulier



Vul het formulier zo 
zorgvuldig mogelijk in



LET OP:

*Geef in het witte vak 3 
enters

*Noteer datum met
omschrijving plaats wond

*Geef een enter (zorg dat de 
cursor onder de tekst staat)

Voordat er foto’s kunnen 
worden toegevoegd voer eerst 
onderstaande stappen uit

3 Enters

Cursor onder de tekst



Om een foto toe te voegen  klik 
op het icoon “Insert an Image”

Klik op “Bestand Kiezen”



Klik op het fototoestel

Maak een foto van de wond
(gebruik foto)

Foto is toegevoegd in het formulier

Kies voor “Opslaan”



Alle registraties worden vastgelegd in het 
formulier Wondzorg Jaar Overzicht



Foto toevoegen
(gegevens zijn niet gewijzigd)

Open het Wondanamnese 
formulier 

Let op:

*Klik linksboven in het witte vak met
de cursor geef 3 enters

*Noteer datum met
omschrijving plaats wond

*Geef een enter (zorg dat de cursor onder de 
nieuwe datum staat)

3 Enters

Cursor onder de tekst



Klik op het icoon “Insert an Image”

Klik op “Bestand kiezen”

Maak een foto van de wond  (gebruik foto)



Foto is toegevoegd in het formulier

Op deze manier kan men foto’s toevoegen 
als de gegevens hetzelfde blijven (dit scheelt een 
hoop invulwerk)

Kies voor “Opslaan”



Om filmpje toe te voegen klik op de groene balk; 
“Voeg film toe van het wond behandel plan”

Zoek op YouTube het filmpje wat je wilt 
toevoegen in het dossier 

Klik “DELEN”

Klik op “Meer”
Klik op “Kopieer”



Geef klik met rechtermuis achter  URL adres film, en 
kies voor Plakken (IPad- hou de balk even vast tot Plak 
verschijnt - klik daar op)

Vul naam van het filmpje in/of
bijv. naam van client

Klik op “OK”

Ga terug naar het formulier wondanamnese



Het filmcamera icoontje wordt in 
het formulier geplaatst

Klikken en het filmpje 
wordt geopend

KIES VOOR OPSLAAN



OPDRACHT:

• Maak een Wondanamnese van een mechanische wond 
(bijv. linker elleboog-gevallen met de fiets)  en voeg een 
foto toe van een linker elleboog 

• Voeg nogmaals een foto toe (de gegevens wijzigen niet)
• Bekijk het Wondzorg Jaar Overzicht



Plak schema

Open het formulier Plakschema pleister medicatie algemeen



ZORGPLAN

Vul het formulier met de 
gegevens van het zorgplan in



Wordt er gekozen 
voor  “Ja” bij het 
selecteren van 
Extra rvm medicatie 
dan wordt 
automatische het 
formulier geopend 
voor de dubbele 
controle 

Als de client zelf in 
staat is te 
ondertekenen dan 
is dat prima



Om formulier te wijzigen klik 
rechtsboven op

Formulier is weer aan te passen

Klik op Aanmaken

Nieuw formulier is 
aangemaakt



Pijn en Sedatie lijst

Open het formulier Pijn en sedatie lijst



Open het formulier klik 
op Nieuwe Score

Selecteer Type
Selecteer Score
Selecteer Extra rvm medicatie



Wordt er gekozen 
voor  “Ja” bij het 
selecteren van 
Extra rvm medicatie 
dan wordt 
automatische het 
formulier geopend 
voor de dubbele 
controle 

Als de client zelf in 
staat is te 
ondertekenen dan 
is dat prima

Kies na het invullen voor Opslaan



Deze registraties worden vastgelegd in 
het formulier Registratie Week Overzicht



OPDRACHT:

• Maak een Pijn/Sedatie formulier aan, vul een vijftal scores in

• Selecteer bij één  score JA voor Extra RVM medicatie

• Nodig collega uit voor tweede handtekening

• Bekijk het Registratie Week Overzicht



In de praktijk wordt vaker gesproken van ambulante compressie. Bij 

ambulante compressietherapie worden elastische zwachtels gebruikt 

om oedeem in bijvoorbeeld een arm of been terug te dringen zodat 

het weer een stabiele omvang krijgt. Door het aanleggen 
van zwachtels wordt van buitenaf een continue druk gegeven.

Compressief zwachtelen



Open het formulier Compressief zwachtelen



Het meten moet met een flexibel meetlint gebeuren 

omdat deze goed aansluit rondom het been.

Je meet net boven de enkelknobbel waar het 

been het dunst is.

Je meet op het dikste gedeelte van de kuit.

Je meet 1cm vanuit de knieholte.1

2

3



Vul de metingen in bij het 
Linker en/of Rechter been

Om foto toe te voegen klik op 
Linker been en/of Rechter been

Kies voor Maak foto -gebruik-

Zorg dat de meting 
Links/Rechts genoteerd wordt 
vanuit de positie van de client

!



Om film toe te voegen klik op de groene balk; 
“Voeg hier film van zwachteltechiek toe”

Zoek op YouTube het filmpje wat je wilt 
toevoegen in het dossier 

Klik “DELEN”

Klik op “Meer”
Klik op “Kopieer”



Geef klik met rechtermuis achter  
URL adres film, en kies voor Plakken

Vul naam van het filmpje in/of
bijv. naam van client

Klik op “OK”

Ga terug naar het formulier Compressief Zwachtelen 

(IPad- hou de balk even vast tot 
Plak verschijnt - klik op Plak)



Het filmcamera icoontje wordt in 
het formulier geplaatst

Klikken en het filmpje 
wordt geopend

KIES VOOR OPSLAAN

RUIMTE VOOR OPMERKINGEN


