
Hoofdstuk 1
Snel aan de slag met Huiswerkoefeningen.nl
Als je de koppeling met Huiswerkoefeningen.nl (HWO) hebt ingesteld, wil je daar natuurlijk snel mee

aan de slag. In deze procedure wordt beschreven hoe je HWO snel opent en hoe je een

standaardprotocol selecteert.

Huiswerkoefeningen openen

Via Intramed kun je Huiswerkoefeningen.nl eenvoudig openen via een scherm dat direct naar een

individuele patiënt verwijst. Als je bijvoorbeeld op een patiënt (dubbel)klikt via de patiëntenlijst of

agenda, is het icoon beschikbaar in de werkbalk. Via dat icoon kun je direct

Huiswerkoefeningen.nl openen.

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

is.

1. Open HWO, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Patiënten] en klik op de betreffende cliënt.

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

de internetbrowser wordt geopend en je kunt direct oefeningen selecteren.

Linksboven in het scherm zie je bij welke cliënt je de oefeningen selecteert.

3. Selecteer onder het veld "Protocollen" welke protocollen je wilt zien - die van jezelf ("Mijn"), van

de praktijk ("Alle") of de standaard protocollen die in huiswerkoefeningen.nl beschikbaar zijn

("Huiswerkoefeningen.nl").
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4. Klik in het veld "Protocollen" en selecteer het protocol dat je bij de cliënt wilt gebruiken.

Het protocol wordt geopend. Je kunt onder andere de (volgorde van) oefeningen wijzigen en

oefeningen toevoegen of verwijderen. Zie de volgende afbeelding en tabel voor alle opties.

Nummer Omschrijving

1 Hier wordt de naam en het e-mailadres van de cliënt getoond. Zo nodig

kun je hier ook van taal wisselen.

2 Hier zie je de naam van het gekozen protocol en kun je zo nodig notities

toevoegen die meegestuurd worden als de oefeningen geprint of verstuurd

worden. Ook kun je de start- en einddatum invullen.

Aan de rechterkant kun je de print-instellingen wijzigen.

3 Kies hier of je de oefeningen wilt opslaan, printen of bewaren als protocol.

Via "Exit" sluit je de gegevens.
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Nummer Omschrijving

Na het opslaan van het programma verschijnen hier ook de iconen

"Opslaan als" en "Verzenden via e-mail".

Als je het programma nog niet hebt opgeslagen en op "Exit" klikt, wordt het

verwijderd.

4 Hier kun je per oefening de parameters instellen.

5 Via deze knoppen kun je oefeningen verwijderen, toevoegen of selecteren.

6 Hier worden de oefeningen getoond uit het protocol. Je hebt verschillende

mogelijkheden:

- Als je op een oefening klikt, wordt deze geselecteerd.

- Door de oefeningen te verslepen kun je de volgorde wijzigen.

- Per oefening kun je de parameters instellen (zie 4).

- Klik op de naam van de oefening om de details te zien.

5. Klik op de knop "Opslaan";

de opties "Opslaan als" en "Verzenden via e-mailen" verschijnen nu ook bij nummer 3.

6. Klik op "Verzenden via e-mail" om het oefenprogramma te versturen naar de patiënt, of

op "Print" om het oefenprogramma op papier mee te geven.

7. Klik op "Exit" om de gegevens te sluiten.

Extra informatie

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met het Service Centrum van Intramed:

Telefoon: 0182 - 621 122

E-mail: hwo@intramed.nl
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