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Voorwoord
Mensen maken de zorg beter en wij zijn er om
daarbij te helpen. Om dat te kunnen doen moeten
we begrijpen wat zij nodig hebben. De belangrijkste eigenschap van onze productontwikkelaars is
dan ook een eindeloze nieuwsgierigheid naar wat
mensen gelukkig en succesvol maakt in hun werk.

Aansluiting met beroepsgroepen
Aansluiting bij verenigingen is belangrijk voor Ons®.
Ons® werd in 2012 al gecertificeerd door Verenso.
Daarnaast is er ook aansluiting bij de Vereniging van
Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten en bij de
beroepsgroep zelf.

Met Nedap Ons® ondersteunen we het totale zorgproces, met functionaliteiten voor elke discipline.

De verbinding met de behandelaren en zorg zoeken
wij daarnaast ook bij onze eigen collega’s. We hebben
meerdere artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen in dienst, die enorm waardevol zijn tijdens
het ontwikkelproces.

In dit document bespreken we relevante onderwerpen die van belang zijn voor behandelaren die
met Ons® werken of willen gaan werken.

Het bundelen van inzichten en ervaring van
gebruikers en van onze ontwikkelaars leidt tot een
waardevolle inzet van de nieuwste technieken.

Regie op eigen werk
Regie op eigen werk is een vereiste voor onder meer
specialisten ouderengeneeskunde,
artsen verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialisten, ANIOS/AIOS en paramedici zoals
fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut,
bewegingsagoog etc. Tegelijkertijd wordt het samenwerken met collega’s en andere specialisten steeds
belangrijker, zowel binnen als buiten de eigen
organisatie. Daarnaast willen ook cliënten en hun
naasten meer inzicht in eigen gegevens.

Voorbeelden hiervan zijn Artificial Intelligence en
Machine Learning. Een toekomstige toepassing is het
verrijken van onze wondzorgapp met wondherkenning.

Binnen het geïntegreerde dossier Ons® is er ruimte
voor een medisch dossier. Hierin werk je veilig en
efficiënt samen met onder meer de zorg vanuit één
dossier. Zo beschikt elke discipline overal en op elk
moment over de relevante gegevens.

Gebruikers als klankbord
Inzichten van onze gebruikers leiden vaak tot
waardevolle verbeteringen. Door ons te verdiepen in
de werkwijze van behandelaren biedt Ons® relevante
functionaliteiten. Zo kunnen artsen en andere (para)
medici in Ons® bijvoorbeeld episodegericht werken,
rapportages op slot zetten en komen labuitslagen
automatisch het geïntegreerde dossier binnen.
Kortom; in de zoektocht naar het ideale integrale
dossier spelen onze gebruikers en eigen zorgspecialisten een grote rol. Door gebruik te maken van
hun kennis en kunde kunnen wij gerichter werken en
sneller ontwikkelen. In onze eigen vorm: eenvoudig
en overzichtelijk.
Contact
Mocht je naar aanleiding van dit document meer
informatie of een toelichting willen, neem dan gerust
contact met ons op.

Nedap Healthcare
Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland
tel. +31 (0)544 47 1500
healthcare@nedap.com
www.nedap.com/healthcare
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Dossiervoering / Methodisch werken
Gezamenlijke intake,
anamnese gegevens delen
Wij begrijpen dat de behandelaar te maken heeft
met zijn of haar beroepsgeheim en de wet op de
geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Binnen Ons® integrale dossier wordt hier rekening
mee gehouden. Wat deel je en wat deel je niet? Wie
mag informatie wel en niet zien?

Binnen Ons® is het mogelijk om voor behandelaren specifieke methodes als SAMPC/PFMPC en
Shalock te combineren met methodes voor zorg en
welbevinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
4 domeinen, Mikzo en Omaha. Op deze wijze ontstaat er een geïntegreerd dossier met een behandelplan en een gelijktijdige (zorg)plan ondersteuning.

Integraal samen werken in Ons® leidt tot keuzes. Is
alle informatie beschikbaar voor cliënten en collega’s
of wordt er bewust gekozen om iets af te schermen?

Episodes
Bij het rapporteren op een episode is het mogelijk om
de rapportage te koppelen aan meerdere episodes.
Op deze wijze kunnen gegevens eenvoudig worden
gedeeld.

Als Nedap vinden wij dat voor een optimaal (zorg)
proces het delen van informatie van essentieel
belang is. Wij zijn open; het delen van informatie is
de standaard. Dat delen gaat verder dan de collega’s
van de behandeling en de zorg. Ook het delen van
de informatie met de informele zorg via het platform
Caren is binnen Ons® voorhanden.
Ook in vragenlijsten kan informatie worden gedeeld
en is samenwerken mogelijk. Een voorbeeld hiervan
is; een behandelaar kan een anamnese (in vragenlijst) opstellen en bewerken. Hij/zij kan deze ook
delen, zodat andere collega’s de vragenlijst kunnen
lezen zonder te bewerken.
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Behandelaren gebruiken bij het episode-overzicht
vaak dezelfde context voor onder meer ‘zichtbaar
voor’ en ‘acties voor’. Ons® onthoudt deze voorkeur.
Hierdoor heeft de behandelaar grip op hoe en met
wie medische gegevens worden gedeeld.

Rapporteren & rapportages op slot zetten
Het is mogelijk om onderdelen van een SOEPrapportage zichtbaar te maken voor een deskundigheid of deskundigheidsgroep. Zo is bijvoorbeeld
de objectieve waarneming en de evaluatie eenvoudig op slot te zetten terwijl de overige onderdelen
worden gedeeld met de collega’s die ook betrokken
zijn bij de behandeling.

Ons® Klinimetrie
In Ons® zijn verschillende metingen onderdeel van
het doelgericht rapporteren. Deze metingen zijn
geordend per behandeldiscipline. In het dossier van
de cliënt wordt deze informatie ook grafisch weergegeven.
De lijst met meetinstrumenten wordt up-to-date
gehouden via kennisgroepen. Kennisgroepen
bestaan uit zorgprofessionals vanuit verschillende
disciplines. Gezamenlijk beheren zij vanuit het veld
de beschikbare meetinstrumenten.
Voordelen van Ons® Klinimetrie
Bij het invullen worden scores op de diverse gemeten onderdelen, automatisch uitgerekend (zoals
BMI). Alle beschikbare resultaten worden in een
overzicht weergegeven, bijvoorbeeld in grafieken of
in een schema met de meest recente meting, afhankelijk van de soort meting. Wanneer hierop wordt
doorgeklikt, is de voortgang bij een cliënt te zien in
overzichtelijke grafieken en tabellen.
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Flexibiliteit van Ons® Klinimetrie
Registratie van COVID-19-vaccinaties in Ons®
Klinimetrie is een mooi voorbeeld van het up-todate houden van meetinstrumenten. Nadat de
Nederlandse regering had aangekondigd dat het
vaccinatieprogramma zou starten is er een gestandaardiseerd meetinstrument opgeleverd. Via
updates kan het meetinstrument automatisch
geactualiseerd worden bij eventuele voorgeschreven veranderingen. Op die manier beschik je als
behandelaar altijd over de meest actuele versie. Door
COVID-19-vaccinaties via Klinimetrie vast te leggen
is er in de toekomst een volledig overzicht van alle
vaccinatieregistraties.

Signaleringen vanuit Ons® Klinimetrie
Het gebruik van Ons® Klinimetrie zal ook ondersteunen bij signaleringen. Zo zijn er voor de
COVID-19-vaccinaties signaleringen actief binnen
de kwaliteitsmonitor. Zo word je als behandelaar
onder meer geholpen bij signaleringen als ‘uitvoeren
Follow-up meting over 2 weken na de initiële
meting’ en ‘Onvoltooide metingen voor ‘COVID-19
vaccinatie’.
Voortgang wondgenezing monitoren
Ons® Wondzorg is een specialisatie module in de
Ons®-suite en heeft als voordeel dat alle wondinformatie direct in het medisch dossier van de cliënt
wordt opgenomen. Alle informatie is voor iedere
gebruiker, met de juiste toegang, beschikbaar.
Zowel op het web via Ons® Klinimetrie als via de
mobiele Ons® Wondzorg-app. Daarnaast is ook de
(medische) informatie van buiten het wondzorgdomein makkelijk beschikbaar.
Een wondverpleegkundige kan via de mobiele
app een wondbehandeling starten, een anamnese
afnemen en wondrapportages vastleggen. Als
behandelaar kun je in Ons® Klinimetrie de voortgang
rondom de wondgenezing eenvoudig monitoren en
komen de wondrapportages overzichtelijk op een
tijdlijn te staan.

Wet Zorg & Dwang
Het WZD-stappenplan is ingebouwd in de software, met controle op ‘vereiste informatie’ en
‘automatische bepaling van aard van maatregel’
(onvrijwillig/vrijwillig). Waar mogelijk worden automatisch waardes ingevuld (evaluatiedatum, rollen bij
evaluatie). Bij het invullen is een uitgebreide uitleg
oproepbaar over de betekenis en het doel van de
verschillende velden in het WZD-formulier.

08

Versimpeld accorderen plan
Binnen Ons® streven we ernaar om het aantal overbodige administratieve handelingen zoveel mogelijk
te beperken. Een voorbeeld hiervan is het versimpeld
accorderen van het plan. Het plan wordt in sommige
gevallen (bijvoorbeeld in de GRZ) vaak vernieuwd
of verlengd. Meestal is het bespreken van dit plan
voldoende en kunnen overbodige administratieve
handelingen achterwege gelaten worden.

Medisch overzicht
Ons® biedt verschillende onderdelen om tot een
totaal medisch beeld van de cliënt te komen. Deze
worden allemaal weergegeven op het Medisch
overzicht van de cliënt. Hier kunnen onder andere de
volgende onderwerpen staan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medisch Beleid
Allergieën en overgevoeligheden
Overzicht actuele behandel episodes
Medische voorgeschiedenis
Juridische status
Ons® Medicatie
Waarschuwingen
Wilsonbekwaamheden
etc.

Integraal samenwerken
Acties voor
Bij het schrijven van een rapportage kun je een
actie uitzetten voor een andere discipline. Vanuit
de rapportage maak je dus direct een interne verwijzing voor een collega-behandelaar met een ander
specialisme. De ontvanger van de verwijzing kan
via deze uitgezette actie een anamnese uitvoeren
en eventueel een episode binnen zijn/haar eigen
discipline starten.

Berichtenfunctie Communicatie met collega’s
Er zijn meerdere berichten functies ter ondersteuning van de samenwerking. Bijvoorbeeld:
een bericht aan een andere discipline over een
specifieke cliënt, kan met eerder genoemde “acties”.
Een bericht aan een collega of team van collega’s,
dat niet cliëntgebonden is, kan via Ons® Berichten.
De berichtenfunctie van Ons® is natuurlijk ook mobiel
te gebruiken.
Handeling
Het is ook mogelijk om (repeterende) handelingen bij
een cliënt toe te voegen in de agenda. Deze is zichtbaar op onder meer de agenda van de cliënt die door
de behandelaar is te raadplegen.
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Samenwerken (in de regio)
Vanuit Ons® kan de behandelaar eenvoudig een
verwijzing maken. Hiervoor is onder meer een
koppeling met Zorgdomein mogelijk. Op deze
wijze worden de basisgegevens van de cliënt overgenomen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een
laboratoriumonderzoek. Na het aanvragen van een
laboratoriumoderzoek, komt de uitslag binnen in
Ons® Ketenverkeer.

Ons® Ketenverkeer
Inkomende en uitgaande berichten vind je in Ons®
Ketenverkeer. Vanuit hier kunnen alle berichten
direct bij de cliënt worden geplaatst zodat de
betrokken arts binnen de context van de cliënt een
actie ontvangt. Voor de berichten die niet direct aan
een cliënt kunnen worden gelinkt zullen aanvullende acties noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan niet
bestaande cliënten of berichten waarin bijvoorbeeld
zorgadministratieve informatie ontbreekt.
Labuitslagen via Ons® Ketenverkeer
Het is mogelijk om labuitslagen (MEDLAB) te
ontvangen in Ons®. Deze worden met behulp van
Ons® Ketenverkeer automatisch verwerkt. De labuitslagen worden gestructureerd weergegeven in het
dossier van de cliënt.
Signaleringsinstellingen in
Ons® Ketenverkeer
Wanneer een rapportage wordt ontvangen (bijvoorbeeld op basis van een labuitslag) kan de arts van de
cliënt hiervan een signalering ontvangen.
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SSO EVS
Ons® kent SSO-koppelingen met de elektronische
voorschrijfsystemen van Medimo en FarmedRX zodat
je met een druk op de knop, bij de juiste cliënt bent
ingelogd in bijvoorbeeld Medimo.
PREM
Voor paramedische eerstelijnstrajecten kan een
externe partij verzocht worden tot het toesturen
van een patiëntervaringsenquête. Ons® heeft hiervoor een koppeling met Mediquest en Qualizorg.
Deze partijen gebruiken de aangeleverde gegevens
(hoofdzakelijk NAW-gegevens) om de cliënten per
post of per e-mail een vragenlijst toe te sturen. De
vragenlijst is bedoeld om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten (denk aan de NPS-score
van de therapeut). De cliënten waarvan gegevens
doorgestuurd worden dienen toestemming te
hebben gegeven om deel te nemen aan het
patiëntervaringsonderzoek

Brieven met medische informatie
genereren
Bij een overdracht of een ontslag van een cliënt
is het mogelijk om een huisarts of andere betrokkenen te informeren via een medische brief. In
Ons® kunnen er specifieke briefsjablonen worden
samengesteld waarbij medische informatie wordt
ontsloten in de context van een brief. Hierdoor
kan de behandelaar met één druk op de knop een
medische brief genereren en versturen. Dat kan zelfs
direct via Zorgmail.

Logistiek
Werktijd en behandeltijd worden vaak gescheiden.
Daarom kan je werken conform een rooster en
cliënttijd inplannen. Deze overlappen niet.
Vanuit de agenda kan er direct naar de onderdelen
van het dossier worden ‘gesprongen’.

Agenda en planningstool
Ons® Agenda maakt het mogelijk om cliëntafspraken in te plannen. In de medewerkeragenda
kan de behandelaar zelf (in-)direct cliëntgebonden
en niet cliëntgebonden afspraken inplannen.
Ons® Agenda koppelen aan o.a. Outlook of Google
Calender is geen probleem. De agenda is voor de
behandelaar ook de plek om zorg te registreren, voor
bijvoorbeeld een eerstelijnsregistratie en/of DBC.
Ons® biedt ook de mogelijkheid om met de cliëntagenda te werken. In de cliëntagenda worden
afspraken getoond vanuit de planning, behandelagenda (medewerkers) en bijvoorbeeld vanuit
Caren. Indien een cliënt beschikt over de Nedap Luna
worden de afspraken ook daar getoond.
In de overdracht kan er naast een overzicht van
rapportages over een groep ook een groepsagenda worden opgevraagd. In de overdrachtsagenda worden alle afspraken van de verschillende
cliënten van een afdeling getoond. ￼
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Zorgpaden
Ons® Zorgpaden maakt het mogelijk om zorgtrajecten op modulaire wijze samen te stellen. Een zorgtraject van een cliënt kan vastgelegd worden door
middel van zorgmodules, genaamd bouwblokken. De
zorgorganisatie stelt de bouwblokken zelf samen.
In de bouwblokken staat zorg in grove lijnen
beschreven, bijvoorbeeld ‘5x keer per week 30
minuten fysiotherapie’. Zo’n beschrijving noemen we
een intentie.

Deze intentie leidt tot een voorstel in de agenda
voor een behandelafspraak. Afhankelijk van de rol
(deskundigheid) van de medewerker worden intenties voorgesteld om over te nemen in de agenda:

Mobiele ondersteuning
Ons® is volledig mobiel. Ons® heeft onder andere
de dossier-app maar ook de wondzorg-app. Beide
werken naadloos samen en de gegevens zijn direct
beschikbaar in de webomgeving. Zo werken behandelaren en collega zorgverleners optimaal samen.
Een dossier met voor iedere discipline zijn of haar
eigen dossiergedeelte.

Omdat Ons® een Saas applicatie is, is enkel internet
vereist. Naast onze mobiele apps werkt Ons® geheel in een browser. De behandelagenda integreert
naadloos met het dossier. Hierdoor is het voor een
behandelaar mogelijk om zijn dagoverzicht te zien,
het dossier te raadplegen en een registratie en
rapportage te maken vanuit een en dezelfde agenda.
Wil je als behandelaar vanuit je privé agenda zien
welke afspraken er zijn dan kan je de behandelagenda koppelen aan je privé agenda.
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Koppelingen
Ons® is open voor
integrale toepassingen en oplossingen
In sommige situaties werkt Nedap Healthcare
samen met andere marktpartijen om specifieke
oplossingen te maken. En daardoor stellen we
andere partijen in staat om diensten te ontwikkelen.
Zo is er onder andere een koppeling met Roosterplatform.
Roosterplatform plant geautomatiseerd het behandelprogramma van de cliënt, de agenda van de behandelaar, de beschikbare ruimtes én de middelen.
En dit geheel teruggeschreven naar Ons®.
Maar er zijn meer voorbeelden. Zo is er ook een
koppeling voor een beeldbeloplossing waarbij de
integratie met Ons® Agenda naadloos aanwezig is.
Kijk voor meer informatie over onze openheid en
koppelpartners op onze website:
www.nedap.com/healthcare
Of scan de volgende QR-code, deze verwijst direct
naar een overzicht van onze koppelpartners.

Notities
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