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Hoofdstuk 1

Koppeling HWO/AA instellen voor HWO en AA gebruikers
Als u Huiswerkoefeningen.nl (HWO) en de AfsprakenApp al gebruikt, kunt u deze
functionaliteiten ook aan elkaar koppelen tot de combinatie HWO / AfsprakenApp. Hiervoor is het
nodig dat u een aantal instellingen wijzigt. In deze procedure leest u hoe u dat doet.
Nieuwe versie van HWO
We zijn druk bezig geweest om Huiswerkoefeningen.nl (HWO) te verbeteren. Er is inmiddels een
nieuwe versie van de website beschikbaar. Hierover heeft u onlangs een e-mail ontvangen.
Belangrijk is, dat u ons laat weten wanneer u naar de nieuwe versie omgezet wilt worden. U moet
dan namelijk zelf nog een instelling wijzigen in Intramed. Daar leest u in deze procedure meer over.
URL en administratie
Op de beheerpagina van de AfsprakenApp vindt u de gegevens die u in Intramed moet instellen.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ga naar https://beheer.afsprakenapp.nl
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord (deze gegevens heeft u ontvangen bij het
aanvragen van de AfsprakenApp).
Klik boven in het scherm op "Intramed koppelingen".
Klik op de knop "Toon wachtwoorden".
Typ uw wachtwoord in en klik op "Opvragen";
in de rubriek "Huiswerkoefeningen.nl (HWO) Online Dienst in Intramed" ziet u een URL en
Administratie staan.

De URL en Administratie moet u invullen in de online dienst in Intramed. Laat daarom de
website open staan en ga verder met de volgende stap.

1

Koppeling HWO/AA voor HWO+AA gebruikers v1
Online dienst in Intramed wijzigen
1.
2.
3.
4.

5.

Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten];
het scherm "Online diensten" wordt geopend.
Dubbelklik op de online dienst "Huiswerkoefeningen".
Typ bij het veld "URL:" de URL in, uit stap 6 van het vorige onderdeel.
Typ bij het veld "Administratie:" het getal / de tekst in, uit stap 6 van het vorige onderdeel.

Als van toepassing, moet u nu de gebruikersaccounts wijzigen. Laat daarvoor het scherm open
staan en ga verder met het volgende onderdeel.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Via de website https://beheer.afsprakenapp.nl vindt u ook alle gebruikersaccounts.
1.
2.
3.
4.
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Je bent nog ingelogd op de website https://beheer.afsprakenapp.nl.
Klik boven in het scherm op "HWO Accounts".
Klik op de knop "Toon wachtwoorden".
Typ je wachtwoord in en klik op "Opvragen";
in de rubriek "Praktijk Appsotheek (...)" vind je alle gebruiksnamen met bijbehorend
wachtwoord.
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5.

Geef elke therapeut zijn gebruikersnaam en wachtwoord en ga verder met het volgende
onderwerp.

Gebruikersaccount instellen
Elke therapeut moet zijn gebruikersnaam en wachtwoord vervolgens zelf instellen in de eerder
toegevoegde online dienst in Intramed. Daarvoor volgt hij de volgende stappen.
Zorg ervoor dat elke medewerker rechten heeft om de online diensten te wijzigen. Via menu [Systeem],
[Organisatie], [Groepen], dubbelklik op de betreffende groep deze rechten instellen. Vink op tabblad "1.
Algemeen" bij "Online diensten" alle vakjes aan.

Gebruikers kunnen alleen eigen wachtwoorden opslaan. Voor andere accounts volgt bij het opslaan de
melding "U kunt alleen uw eigen wachtwoorden invoeren."
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten];
het scherm "Online diensten" wordt geopend.
Dubbelklik op de online dienst "Huiswerkoefeningen".
Klik in een willekeurig veld bij "Gebruikersaccounts:".
Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ;
er wordt een nieuwe regel toegevoegd.
Vul de regel in.
Kolom

Omschrijving

Medewerker

Klik op de pijlknop

in het veld. Klik in het scherm "Selecteren

Medewerker" op jezelf en klik op de knop "OK".
Naam
medewerker

Hier wordt automatisch je naam getoond.

Gebruikersnaam

Typ je HWO gebruikersnaam in. (In het vorige onderdeel is beschreven
hoe je hier aankomt.)
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6.

Druk op "F5" om de regel te bewaren, of klik op het icoon

.

7.

Klik op de knop "Wachtwoord instellen";
het scherm "Wachtwoord huiswerkoefeningen.nl instellen" wordt geopend.

8.
9.
10.

Typ het HWO wachtwoord in. (In het vorige onderdeel is beschreven hoe je hier aankomt.)
Klik op de knop "OK".
In de werkbalk is het icoon toegevoegd.

11.

Sluit de online dienst.

E-mailadres instellen in HWO
Om beveiligingsredenen moet bij minimaal één van de HWO-accounts een e-mailadres ingevuld zijn,
die overeenkomt met het e-mailadres uit Intramed.
Het e-mailadres van een medewerker vindt u in Intramed op tabblad "2. Overig/Postbussen" van de
medewerkergegevens.
1.
2.
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Log in bij HWO.
Klik rechtsboven op het zogenaamde "hamburger" icoon.
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3.

Als er geen wachtwoord is ingevuld bij het veld "E-mail (primair):", typ dan het e-mailadres van
de betreffende medewerker in, zoals dat ook in Intramed staat.

4.

Klik op de knop "Opslaan".

U kunt nu gebruik maken van de combinatie HWO / AfsprakenApp.
Tips bij het gebruik
-

-

Zorg ervoor dat op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens de velden "Mobiel:" en "Emai ladres:" ingevuld zijn.
Zorg ervoor dat op tabblad "2. Overig/Postbussen" van de medewerkergegevens het
veld "Telefoon:" ingevuld is met het mobiele nummer van de betreffende medewerker en dat
het veld "E-mail adres:" ingevuld is.
Per oefenprogramma kunt u als therapeut instellen tot wanneer de oefening uitgevoerd moet
worden. Dat doet u door in het oefenprogramma, rechtsboven in het scherm, de "Einddatum"
invullen.

Tussen de start- en einddatum worden push-berichten naar de patiënt gestuurd, met de
melding dat hij de oefening(en) moet uitvoeren.
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Als bij de oefening géén einddatum is ingevuld, wordt deze automatisch ingevuld:
de startdatum van de oefening (of de aanmaakdatum als er geen startdatum ingevuld is) + 12
weken.

Als u de push-berichten wilt stoppen, kunt u bij het veld "Einddatum" een datum invullen die in
het verleden ligt.
-

6

Als in HWO een nieuw oefenprogramma wordt toegevoegd voor de patiënt, gebeurt het
volgende:
de patiënt ontvangt een e-mail met informatie over de oefening;
hij ontvangt een push-bericht over de oefening (als de patiënt de app gebruikt);
hij ontvangt dagelijks een reminder dat de oefening uitgevoerd moet worden (als de
patiënt de app gebruikt). Standaard wordt deze reminder om 21:00 getoond. De patiënt
kan dit tijdstip zelf aanpassen in de app.

