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Snel aan de slag met Huiswerkoefeningen.nl 

 

Als u de koppeling met Huiswerkoefeningen.nl (HWO) hebt ingesteld, wilt u daar natuurlijk snel 
mee aan de slag. In deze procedure wordt beschreven hoe u snel de patiënt toevoegt aan HWO 

en hoe u een standaardprotocol selecteert. 

Huiswerkoefeningen openen 

Via Intramed kunt u Huiswerkoefeningen.nl eenvoudig openen via een scherm dat direct naar 

een individuele patiënt verwijst. Als u bijvoorbeeld op een patiënt (dubbel)klikt via de 

patiëntenlijst of de agenda, is het icoon  beschikbaar in de werkbalk. Via dat icoon kunt u 
direct Huiswerkoefeningen.nl openen. 

 Voorwaarde is dat op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens het veld "E-mail 
 adres:" ingevuld is. 

   

1. Ga bijvoorbeeld naar menu [Bestand], [Patiënten]; 

het scherm "Patienten" wordt geopend. 
2. Klik op de betreffende patiënt. 

3. Klik op het icoon  OF 
ga naar menu [Extra], [Huiswerkoefeningen.nl]; 

de internetbrowser wordt geopend. 

 

 
4. Klik op de knop “Selecteer”;  

de gegevens worden bewaard in HWO en u kunt direct oefeningen selecteren. 
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5. Rechtsboven in het scherm ziet u bij welke cliënt u de oefeningen selecteert.  
Klik in het veld “Protocollen”.  

 

6. Klik op een protocol.  

 
7. Het protocol wordt geopend. U kunt onder andere de (volgorde van) oefeningen wijzigen 

en u kunt oefeningen toevoegen en verwijderen.  Zie de volgende afbeelding voor alle 

opties. 
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Nummer Omschrijving 

1 Hier kunt u notities toevoegen die meegestuurd worden als u de oefeningen print of 

per e-mail verstuurd. Ook kunt u de printerinstellingen aanpassen. 

2 Hier kunt u kiezen om de oefeningen op te slaan, te printen, te versturen per e-mail 

of de gegevens te sluiten (via de knop “Gereed”). 

3 In de rubriek “Parameters” kunt u per oefening de parameters instellen. 

4 Naast de oefeningen uit het protocol (nummer 6) kunt u meer oefeningen toevoegen. 

Klik dan op deze link. 

5 U kunt in één keer een aantal oefeningen verwijderen. Daarvoor klikt u op de 

betreffende oefeningen uit nummer 6 en klikt u op “Geselecteerde” (u verwijdert dan 

de geselecteerde oefeningen) of “Niet-geselecteerde. 

6 Hier worden de oefeningen getoond uit het protocol. Door de oefeningen te 

verslepen kunt u de volgorde wijzigen. Per oefening ziet u linksboven de parameters. 

Daaronder ziet u een oogje, waarmee u de oefening kunt inzien. Via het kruisje aan 
de rechterkant kunt u de oefening verwijderen. 

 

8. Klik op een knop uit nummer 2, om de gegevens te bewaren, versturen en/of af te sluiten. 
 


