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1. Algemeen 
➔ De app kan geïnstalleerd worden op tablets en smartphones. 

➔ De dokter App kan ook geactiveerd worden op computer.  

➔ Er is een gratis demo app beschikbaar. Zowel in de Apple Store  als in de Google Play Store (CS 

Doctors). 

➔ Opgelet: de demo versie is niet verbonden met een werkend WZD/WZM, vult automatisch een 

standaard login en paswoord in. 

 

2. Login 
➔ Na het klikken op de App-icoon, krijg je automatisch het nieuwe start- scherm . 

➔ De bedoeling is dat je bij deze stap over goede wifi beschikt. 

 

➔ Klik hier op het grote start-icoon: de driehoek. 

➔ Vervolgens kan je inloggen: vul je gegevens in en klik op de login-balk. 
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➔ Er verschijnt nu een scherm waar je de voortgang van de op te halen gegevens kan volgen. 

➔ Zo ben je zeker dat je de dokter App gebruikt met de recentste gegevens uit WZD/WZM. 

➔ Alle onderdelen die correct zijn opgehaald krijgen een groene vink en groene kleur. 

➔ Om de app te gaan gebruiken, druk je op de grote knop “Ga aan de slag”. 

 

 

 

➔ Als er toch een fout is opgetreden bij het ophalen, kan je opnieuw proberen. Dit mag je zoveel 

doen als je wilt.  
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➔ Ook verschijnt er een “help knop”  waar wat extra informatie achter zit. Bv.: 

 
 

➔ Na het aanklikken van de “Ga aan de slag” knop, kom je in het vertrouwde hoofdscherm. 

➔ Rechts onder is er nu ook een stop –knop te zien. 

➔ Deze klik je aan als je klaar bent met het gebruiken van de app. (zie punt 7) 

 

 

3. Hoofdscherm  
                    

➔ Je vindt hier 5 pictogrammen terug: Bewoners, Communicatieschrift en Doktersprestaties, 

Vaccinaties en Valideren medicatiefiche. 

➔ Werk je achterliggend met Google Chrome, dan ga je bovenaan in het scherm een boodschap 

zien: klik hier altijd op “OK”. Hierdoor geef je de toelating om foto’s van de bewoners, wondzorg 

foto’s aan te passen/ toe te voegen  in de app. 
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➔ Klikje linksboven op het “spuitje”, dan kom je in het vaccinatie opvragen/registratiescherm 

terecht.  

➔ Hier kan je de geregistreerde vaccinaties bekijken. 

➔ Hier worden de vaccinaties, die moeten worden vernieuwd, met boodschap en rode vervaldatum 

getoond.  

➔ Het cijfer geeft het aantal bewoners weer  die moeten gerevaccineerd worden en gekoppeld zijn 

aan deze arts. 

 

 

➔ Klik je rechtsboven op het “pil” icoontje, kom je in het scherm waar de arts de medicatiefiches 

kan valideren.  

➔ Het cijfer toont hoeveel bewoners, gelinkt aan de arts, moeten gevalideerd worden. 

 

➔ Klik je links op het “mannetje”, dan kom je in het bewonersscherm= bewonersprofiel.   

➔ Enkel de bewoners die gekoppeld zijn aan de desbetreffende arts worden getoond. 

 

 

 

➔ Klik je rechts op de briefomslag-icoon, dan kom je in het communicatieschrift Dokter terecht. 
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➔ Het cijfer geeft het aantal bewoners, aan de arts gelinkt,  weer waarvoor een bericht in het 

schriftje zit. 

 

 

 

 

 

➔ Klik je onderaan op het fiche-icoon, dan kom je bij de doktersprestaties terecht. 

 

 

➔ Ter info: met het pijltje, links boven, kan je steeds terug naar het vorige scherm. 
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4. Het scherm “Bewoners” 

        

➔ Enkel de bewoners van de desbetreffende arts worden getoond, via de afdelingen. 

 

➔ Je kan ook gebruik maken van een zoekfunctie: Typ enkele letters van de naam van de bewoner. 

 

 

4.1   Bewoners 

➔ Je kan op de bewoner doorklikken en je komt dan in het bewonersscherm. 

➔ Je ziet de foto en naam van de bewoner, roepnaam, afdeling en kamernummer. 

➔ Tikken op de bewonersfoto laat je toe om met je tablet bv. een foto te nemen van de bewoner 

en rechtstreeks in de app in te lezen. 

➔ Indien ingevuld in het WZD, zie je hier ook de DNR code voor deze bewoner in het rood. 
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4.2   Nieuwe parameters invoeren 

➔ Je kan doorklikken naar “nieuwe parameterwaarde “ invoeren. 

➔ Je ziet dan een keuzescherm voor het soort parameter. 

 

 

➔ Klik op de parameter die je wenst te registreren en je komt in een aanvulscherm. 
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➔ Je kan de waarde noteren, opmerkingen  noteren en naar het dagboek sturen. 

➔ OK = bewaren. 

➔ Terug = annuleren, naar het vorige scherm gaan. 

➔ Net zoals in het WZD vind je hier per parameter een aantal bijkomende waarden. Deze duid je 

aan door erop te klikken. 

➔ Deze parameters komen op de correcte plaats in het WZD terecht (parameters ). 

➔ Je kan een kleine historiek van de gekozen  parameter bekijken door rechtsboven op het 

grafiekje te klikken. 

➔ De laatste 5 parameterwaarden worden opgeslagen. 
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➔ Na het bevestigen, krijg je een pop-up  die je registratie bevestigd. 

              

 

 

4.3   Nieuwe observatie/registratie 

➔ Hier kan je een registratie of een observatie maken. 

➔ Je vindt hier dezelfde opsplitsing terug zoals in het WZD: “algemene” of “vrije registratie”. 

➔ De keuze staat standaard op “algemene actie – opmerking”. 

➔ Via “keuze” kom je in de verpleegtechnische lijst, waar je het onderdeel kan selecteren waarmee 

je observatie of registratie te maken heeft. (als je voor “algemene registratie” gekozen hebt). 

➔ Bij vrije registratie zal je bij “keuze” de opsomming zien die je zelf hebt aangemaakt in het WZD. 

➔ Je kan koppelen met communicatieschriftjes en modules. 

➔ Naar het dagboek j/n . 

➔ Enkel registreren j/n. 
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4.4  Nieuwe doktersprestatie 

➔ Hier kan je prestaties koppelen aan de bewoner. 

➔ Vul de prestatie in. 

➔ Selecteer de prestatie 

➔ Het tarief wordt ingevuld, maar kan je nog aanpassen 

➔ Klik op bewaren.  

➔ Een scherm “de doktersprestaties zijn geregistreerd” wordt getoond. 

 

➔ Lay-out van hetzelfde scherm op een toestel met klein scherm (smartphone e.d.) 
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➔ Nota: prestaties die aangerekend zijn, krijgen vooraan een vinkje en worden doorgestuurd naar 

WZM. 

4.5   Medische informatie over bewoner 

➔ Hier lees je  wat beperkte medische informatie over je bewoner, op termijn zal dit nog uitgebreid 

worden met extra info uit de medische tab in het WZD. 

 

       

 

4.6   Dagboek  

➔ Door op “dagboek” te klikken, kan je het dagboek lezen van je bewoner, van de afgelopen 3 

dagen. 
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4.7  Medicatiefiche 

4.7.1 Overzicht medicatiefiche 

 

➔ Klik je op hier op “medicatiefiche” dan krijg je een overzicht van de medicatie die de bewoner 

momenteel neemt. 

➔ Dit is enkel informatief = de fiche is niet aanpasbaar. 

➔ Onderstaande fiche is een vb. van het beeld van de fiche op een tablet of pc. 

          

➔ Op een smartphone wordt de fiche anders gepresenteerd (kleiner beeldscherm). 

➔ De medicatie wordt in een lijst gezet: het  1e deel omvat de actief lopende medicatie, het 2e deel 

omvat het staand order. 
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➔ Je klikt op de medicatie in deze lijst om details te zien. 

             

➔ Het icoontje links boven brengt je terug naar de startlijst. 

➔ Met de pijltjes ga je naar vorige of volgende medicatie op de lijst. 

 

 

 

4.7.2 Valideren van de medicatie 

➔ Nu wordt de medicatie die nieuw of gewijzigd is in het geel getoond en kan met 1 klik op de knop 

onderaan het scherm gevalideerd worden . 

➔ Deze actie is achteraf uiteraard terug te vinden in de medicatiemodule. 
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➔ Valideren met “klein beeldscherm”: geel pilletje = te valideren, knop om te valideren onderaan 

de lijst.  

      

 

 

4.7.3 Toedienen van een staand order  

➔ Onderaan de medicatie vind je de staand orders terug. Klik hier op “geschiedenis & toevoegen”. 

 

➔ In het volgende scherm kan je bekijken wat er recent extra is toegediend (linker kant)= 

geschiedenis. 

➔ Rechts kan je een registratie doen van wat je extra geeft. 

 

 

➔ Klik op de hoeveelheid van het medicijn, noteer bij “opmerkingen waarom je het geeft en ev. het 

exacte uur van toediening. 
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➔ Bevestig met “OK”.  

➔ De registratie van het staand order wordt onmiddellijk zichtbaar, bovenaan bij “geschiedenis” en 

is uiteraard ook terug te vinden in MSVB. 

        

➔ Staand order met “klein beeldscherm”:    onderaan de lijst, klik op het medicijn onder de title 

“staand order”,  in het volgende scherm klik je op de knop “geschiedenis &  toevoegen”. 

 

      



   Handleiding Dokter App 2.0.1   
Caresolutions 

Brandekensweg 9-2627 Schelle-Tel.: 03/259 20 19 
18 

 

➔ Geschiedenis wordt eerst getoond, klik op de knop “toevoegen” om de registratie van een 

gegeven staand order te doen. 

 

     

 

 

4.8 Communicatieschrift 

➔ Observaties, van de bewoner, die doorgestuurd zijn naar communicatieschrift arts, komen hier 

terecht. 

➔ De App toont communicatie van de laatste maand. 

➔ Door er 1x op te klikken, staat er voor de observatie een groen pijltje. 

Dit wil zeggen dat je de observatie gelezen hebt. 

 

➔ Klik je nogmaals op de observatie, kan je er op antwoorden. 

➔ Je kan het antwoord doorsturen naar het dagboek, verbinden met modules of 

communicatieschriften. 

➔ Klik daarna op Ok. 

➔ Een volgende pop-up verschijnt: “ Antwoord geregistreerd” 
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4.9 Vaccinaties 

 

➔ Deze knop geeft een overzicht van de vaccinaties van de bewoner, met toedieningsdatum en 

datum tot wanneer de bescherming van het vaccin geldig is. 

➔ De datum waarop het vernieuwd moet worden komt in het rood te staan, 7 dagen vóór het 

verlopen van deze datum. 

      

➔ Met de knop “nieuwe vaccinatie registreren” kan  het uitvoeren van een nieuwe vaccinatie door 

de arts genoteerd worden. 
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➔ Vul bovenstaand scherm in en bewaar de informatie door de knop “registreren” aan te klikken 

(onderaan in het scherm). 

4.10 Wondzorg 

4.10.1 Wonde bekijken 

➔ Indien er in het WZD gewerkt wordt met de nieuwe wondzorgmodule, kan je via deze knop de 

wondzorg bekijken en/of bewerken/starten. 

 

➔ Door te tikken/ klikken in het venster van een wonde kan je meer details, historiek ( vorige 

classificatie) zien over de wonde of een nieuwe classificatie doen. 
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4.10.2 Nieuwe classificatie 

➔ Als je de knop “nieuwe classificatie maken”  aanklikt, krijg je een scherm te zien , waar je de 

nieuwe informatie kan invullen/aanpassen. 

➔ Dit scherm werkt op dezelfde manier als in de wondzorgmodule zelf.  

➔ Om te bewaren druk je op de knop “klaar”. 
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➔ Let even op of je onderstaande boodschap ziet, zo weet je dat je correct geregistreerd hebt. 

        

 

4.10.3 Nieuwe wonde aanmaken 

➔ Klik eerst in het bewonersprofiel de knop wondzorg aan.  

➔ Klik vervolgens op de knop “nieuwe wonde aanmaken”. 

        

➔ De wondzorg dummy verschijnt en je kan tikken/klikken op de gewenste anatomische plaats. 
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➔ Bevestig de plaatsbepaling door op de “OK” knop te drukken. 

        

➔ Je kan dan in het volgende scherm de wondregistratie vervolledigen. 

➔ De werking is hier ook identiek aan de wondzorgmodule zelf. (voor meer informatie: zie ook deze 

handleiding). 

➔ “verplicht in te vullen” en “optioneel in te vullen” worden in ZappS gescheiden aangeboden. 
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➔ Klik op de knop “verder” en vul verder aan. 

        

➔ Vul ook hier verder aan en druk op de knop “verder”. 
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➔ In het laatste scherm kan je ev. nog een verslagje/opmerkingen noteren over de nieuwe wonde. 

➔ Om te bevestigen druk je op “klaar”. 

       

➔ Let ook even op de boodschap die even verschijnt, zo weet je dat je alles correct bewaard hebt. 

      

 

 

➔ Het instellen van een datum voor een nieuwe classificatie kan je in ZappS niet. 

➔ Ook een protocol toevoegen/plannen/aanpassen kan enkel in de wondzorgmodule zelf. 

➔ Je krijgt hiervoor een boodschap in het WZD te zien. 
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4.10.4 Foto wonde toevoegen 

 

➔ Om bij een nieuwe of een bestaande wonde een foto toe te voegen, gebruik je de knop “nieuwe 

foto maken”. 

➔ Je vindt deze knop bij wondzorg in het bewonersprofiel. 

➔ Klik op de wonde waaraan je de foto wil toevoegen en gebruik bovengenoemde knop.  

 

 

       

 

5. Het scherm ”Communicatieschrift” 

              

➔ In dit overzicht wordt er communicatie van alle bewoners getoond. 

➔ Klik je op het filtertje, kan je één bewoner selecteren. 
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➔ Nota: Het groene pijltje, wil zeggen dat die communicatie al gelezen is. 

➔ er wordt communicatie getoond van 1 maand. 

(Om te beantwoorden, zie 4.8) 

6. Het scherm “Doktersprestaties” 

               

➔ Een overzicht van de gekoppelde prestaties worden getoond.  

➔ Dit is van alle bewoners, van de laatste 3 maanden. 

➔ Klik je op het filtertje, kan je één bewoner selecteren. 

 

➔ Nota: uitleg icoontjes:  
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Je kan de prestatie nog wijzigen vb. het tarief aanpassen. 
Klik op de prestatie en je kan de nodige aanpassingen doen. 

 

Je kan deze  prestatie niet meer wijzigen of aanpassen.  
Reden: er is reeds gefactureerd. 

 

7. Het Scherm vaccinaties 

        

➔ Hier kunnen alle vaccinaties van alle bewoners opgevraagd worden. 

➔ Werking: zie 4.9. 

8. Het scherm medicatie valideren 

        

➔ Geeft toegang tot alle bewoners, gelinkt aan de arts, waarvan de fiche nog gevalideerd moet 

worden (er zijn nog nieuwe toevoegingen en/of wijzigingen qua posologie. 

➔ Werking: zie 4.7.2. 

➔ Ter info: in dit scherm kan je ook het toedienen van een staand order registreren, aangezien het 

basisscherm weer de medicatiefiche is. 

 

9. Uitloggen  
➔ Om uit te loggen moet  je de nieuwe “Stop” knop gebruiken, rechts beneden in het hoofdscherm. 
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➔ Klik deze aan en je kan zelf uitloggen = klik op de knop “uitloggen”, of na 15 sec. word je 

automatisch uitgelogd. Je ben dan effectief klaar of je kiest een opnieuw voor de startknop 

indien je toch nog verder wil werken. 

 

➔ Deze handeling is bedoeld om enerzijds correct uit te loggen en anderzijds om de gebruiker te 

laten weten dat al zijn acties doorgestuurd zijn naar het WZD/WZM.  “Acties synchroniseren” 

heeft dan een groene kleur en een groene vink ervoor. 

➔ Opgelet: het is niet zo dat je deze knop MOET gebruiken om te kunnen synchroniseren. Dit blijft 

de app steeds doen na elke actie van een gebruiker. Bv. heb je 50 items afgetekend, dan wacht 

hij niet met doorsturen tot op het moment dat je op de stopknop drukt. De voorwaarde is 

natuurlijk om over wifi te beschikken op het moment zelf. 

 


