Wondzorg

Inzicht in de ontwikkeling
en genezing van wonden.
Met Ons® Wondzorg leg je het wondzorgproces
eenvoudig vast, direct in het dossier.
Samen werken aan een optimaal
wondzorgproces

Makkelijk, nauwkeurig en
minder tijdrovend

Als zorgprofessional wil je graag een bijdrage leveren aan
het welzijn van je cliënten. Wanneer het gaat om de optimale
verzorging van wonden is goede samenwerking tussen
verpleegkundigen, huisartsen en specialisten een vereiste.
Samen werk je zo snel mogelijk toe naar genezing.

Ons® Wondzorg integreert met Ons® Dossier. Dit betekent
dat je direct vanuit de dossier applicatie kunt werken. En de
verslaglegging van de wondzorg rechtstreeks in het dossier
kunt doen.

Het monitoren hoe wonden ontwikkelen of genezen is echter
een complex proces en daarmee het wondbehandeltraject
vaak ook.

Ons® Wondzorg
Ons® Wondzorg ondersteunt bij de wondbehandeling. Met
de applicatie leg je de wond en de behandeling makkelijk
vast. Direct in het dossier. Het stelt je in staat de ontwikkeling
van de wond goed te volgen en geeft je daardoor regie op de
wondzorg.

Het invullen van de profiel-vragenlijst of het verwijzen naar
externe bestanden, zoals wondfoto’s en het uploaden van
deze bestanden, is daarmee verleden tijd. Naast dat dit tijd
bespaart, is je verslaglegging ook minder foutgevoelig.
Bovendien deel je met Ons® Wondzorg alle wondinformatie
snel en overzichtelijk met collega’s. Een efficiëntere workflow
is het resultaat.

Starten
Ons® Wondzorg

Vastleggen van wonden en wondbehandeling
met als doel de ontwikkeling goed te volgen
Integraal werken met Ons® Dossier
Informatie snel en overzichtelijk delen
met collega’s
Efficiënte workflow

Wil je graag starten met Ons® Wondzorg?
Neem dan contact op met je accountmanager of
het Ons® Supportteam.

Leg het wondzorgproces
eenvoudig vast, direct in het dossier.

Koppeling met
Ons dossier

Maak een of meer
wondfoto’s per
rapportage

Tijdlijnen per
wond maken
gestructureerde
follow-up mogelijk

Doe een
wondanamnese
volgens de
ALTIS methode

Bijschriften per
foto

Meerdere wonden per
client mogelijk

Bekijk en deel de wondfoto’s ook
in de Ons webapplicatie

