
 datum 

Opleiding 
ZORGMODULE KWS 

 
 

 



Doel en inhoud van de opleiding: 

• Alle zorgen digitaal registreren en het patiëntendossier 
digitaal leren raadplegen. 
 

• De opleiding bevat: 
 

• Opstarten KWS 

• Het aanwezigheidsbeeld openen en raadplegen 

• het patiëntendossier openen en raadplegen 

• De anamnese raadplegen 

• Zorgplannen openen en raadplegen 
 

 
 



Dubbelklik op icoon JAVA 

KWS 





Klik op de loginnaam in de 
rode kader om de 
voorwaarden voor een 
paswoord te lezen. 

Klik op OK 



Voorwaarden wachtwoord: 

• Wachtwoord bepaal je zelf en is STRIKT persoonlijk (nooit 
doorgeven) 

 
• Regels wachtwoord opstellen: 

 
• Het wachtwoord moet verschillen van de 5 vorige wachtwoorden 

 

• Moet karakters bevatten uit minstens 2 van de 4 volgende reeksen: 

 

• Kleine letters 

• Grote letters 

• Nummers 

• Andere tekens (@, ?, !, #...........) 

• 4 opeenvolgende karakters mogen niet hetzelfde zijn of mogen geen bestaand 
woord vormen 

 

       Terug 



Startscherm van KWS 

Klik op menu Werklijsten om 
naar het aanwezigheidsbeeld te 
gaan: 



Klik op ‘Nieuw 
aanwezigheidsbeeld’ 
om het 
eenheidsnummer in te 
brengen 



Vul de eenheid in en nooit 
de afdeling! 
 
Klik hier voor een overzicht 
eenheidsnummers 
 
Het aanwezigheidsbeeld kan 
voor vandaag, gisteren, 
morgen of verder in het 
verleden/toekomst 
opgevraagd worden 
 

  

  

Klik op OK 



Lijst van de eenheden: iedere eenheid binnen SBD start met 

cijfer 4: 

Spoed 41500 

OK Dmonde 41800 

Recovery Dmonde 41830 

OK VIU 41803 

Recovery VIU 41833 

OK Zele 41805 

Recovery Zele 41835 

OK Chir. Dagzh (nieuw) 41806 

Recovery Chir. Dagzh (nieuw) 41836 

BZ 1 42110 

AB 1 42111 

HV 1 42112 

TC 1 42113 

BZ 2 42210 

AB 2 42211 

HV 2 42212 

Pediatrie - E 42310 

Materniteit - M 42600 

Kort Verblijf - KV 42601 

Verloskwartier - VK 42610 

Neonatale - n 42621 

Geriatrie 1 - G1 43011 

Geriatrie 2 - G2 43012 

Geriatrie 3 - G3 43013 

Sp Loco Zele 43162 

Palliatieve Zele 43164 

Psychiatrie - A 43711 

Intensieve Zorgen - IZ 44910 

Geriatrisch Dagzh 45533 

Onco Dagzh 45545 

Terug 



Klik op de gekleurde vakken om meer informatie 
over het gewenste vak te krijgen. 

Patiëntenlijst Filter 

Toon aanwezigheidsbeeld om naar dossier te gaan 



Overzicht van alle patiënten op de afdeling.  
Deze lijst bevat informatie over het geslacht, leeftijd, supervisor, taal, datum van 
opname, arts, specialisme, dossiernummer…. 

Terug 

Testpatiënt 



 
 
Door hier bv ‘Instroom’ en ‘Uitstroom’ aan te 

vinken, zie je de patiënten die binnenkomen 
en diegene die weg zijn gegaan. 

 
 
 
 
Hier kan je oa de lege plaatsen aanvinken. De 

‘Uitgeschreven patiënten’ geven een beeld wie 
vandaag van de eigen eenheid is vertrokken. 

 
 
 
 
 
 
      Terug 



Na selectie van de patiënt(en), klik je 

op de Z van Zorgmodule. 



Hier zit je in het patiëntendossier, binnen de zorgmodule: 
- Visueel zie je 8 dagen -> gisteren, vandaag en 6 dagen in de toekomst 
- De dag van vandaag heeft een licht blauwe achtergrond 
- Op dit moment is de zorgmodule leeg, er is nog geen zorgplan ingeladen 

 

  

Cave: bloeding post op! 

Klik op >> om naar  
‘Anamnese’ te gaan 

Klik op ‘ZORGPLAN’ om een plan uit te 
rollen. 



Klik op ‘Anamnese’ om ze 
te openen 

 
 
 
Iedere opname van een patiënt op een hospitalisatie eenheid, 
start met een anamnese in KWS. 
Behalve: - dienst materniteit ( wel voor de heelkunde patiënten) 
 - palliatieve eenheid 
 - verloskwartier 
 
 



De studenten kunnen de 
anamnese steeds raadplegen, 
maar zelf niet afnemen. 
 
Er is een mogelijkheid om de 
anamnese van vorige opname 
over te nemen via de knop: 
 
 
Verplicht in te vullen velden: 
- Valscreening 
- Norton score 
- Lengt/gewicht 
- Pijn   
- Nutritional Risico Score 
 
Anamnese steeds BEWAREN! 
- Witte anamnese: volledig ingevuld 
- Rode anamnese: er zijn nog 

ontbrekende zaken 
 
 
 
 

 Klik op BEWAREN  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de anamnese bevraagt men nog de 
eventuele contactpersonen. 
 
Deze zijn terug te vinden onder het tabblad 
‘INFO’ 

Klik op INFO 

 
 
 
Klik hier om rechtstreeks een zorgplan uit 
 te rollen 



 Onder de INFO tab vind je administratieve gegevens van de 
patiënt. De telefoonnummers van de eventuele contactpersonen 
staan onder veld ‘Tel/gsm/email/fax’. 

Klik op de tab ‘Tel/gsm/email/fax’ 



Om naar de zorgmodule te gaan en een plan te 
openen, klik je op ‘ZORG’.  
 
Na het afnemen van de anamnese, het bevragen van de 
eventuele contactpersonen, is het uitrollen van een 
zorgplan de volgende stap. 

 
 
 

Om terug naar anamnese te 
gaan, klik >> 



 
De zorgmodule is opgebouwd uit 
zorgplan(nen). De inhoud van deze 
plannen kan bepaald worden door de 
reden van opname, OK, onderzoek….. 
Bij heelkundige plannen heb je steeds 
een Pre op en een Post op plan. Het Pre 
op plan rol je uit bij opname, het Post 
op plan bij het terugkomen van OK. 
 
Een zorgplan uitrollen doe je maar 1 
maal bij opname. MAAR wanneer de 
situatie van de patiënt wijzigt kan het 
ene zorgplan gestopt worden om een 
ander uit te rollen. 
 
Daarnaast zijn er ook 
miniverpleegplannen uit te rollen. Deze 
miniplannen hebben kleine ‘activiteiten’ 
qua inhoud. Bijvoorbeeld: glycemieplan, 
MRSA decontaminatieschema. Een 
miniplan trek je vaak bij een basisplan. 

 
 

Klik hier om verder het plan uit te rollen 

Klik hier om naar anamnese te gaan 



Na selectie van het plan, klik je 
op ‘VOLGENDE’. 



Vooraleer een plan effectief uitgerold wordt, kan er extra informatie aan toegevoegd 
worden afhankelijk van het soort plan (reden van opname, operatiedatum, …) 

Klik op ‘VOLTOOIEN’ om 
het plan uit te rollen 



Hier is het plan ‘Ingreep 
schouder kort post op’ 
uitgerold. 
De dag van vandaag heeft 
een blauwe achtergrond. 

Dubbelklik op het item dat je wil registreren. 



Het item waarop je 
dubbelklikt komt in detail 
open. 
 
Verplichte velden worden 
gekenmerkt door       . 
Wanneer je deze velden 
invult, komt de ‘BEWAREN’ 
knop actief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Klik op BEWAREN 



Klik hier voor meer info  



Geplande zorgen staan cursief in het zorgplan: 
 
 
 
 
 
Geregistreerde zorgen verschijnen in het vet in het zorgplan: 
 
 
 
 
 
Risicowaarden worden in het rood weergegeven: 
 
 
 
       
 
 

     Volgende 



 

 

 

 Binnen de zorgmodule zijn er ook rode draadberichten = belangrijke 
 berichten. 
 Belangrijk om te weten dat deze berichten niet automatisch worden 
 leeggemaakt bij ontslag. Opgelet met datum-berichten! 
  

Klik op het + teken om een rode draad bericht in te brengen 



     

Via de urgentie knop kan je door *** aan te duiden het bericht in het vet blauw 
zetten. 

Klik OK 



Tot slot 



KWS beveiligen: 

 
    

      +  

 
 
Bij het verlaten van de computer, dien je KWS te beveiligen zodat    niemand 
anders onder jouw login kan werken. Dit doe je door de CTRL-toets samen 
met de letter B in te drukken. Op die manier zet je KWS in een slaaptoestand 
en moet je bij het opnieuw openen van KWS enkel je paswoord opnieuw 
inbrengen. De inlognaam heeft hij reeds onthouden. 
 
Belangrijk: 
Laat nooit patiëntendossiers op de computer openstaan wanneer je met de 
laptopkar op de gang bent!! 
 
 
   Om de presentatie opnieuw te volgen, klik hier 


