
INVULLEN  
WONDANAMNESE



Open het Wondanamnese formulier

Open tab 
Zorgplan Omaha

Klik op 
Wondanamnese

Open een nieuw formulier



Men kan de 
documentnaam 
wijzigen door op het 
potloodje te klikken

Geef de nieuwe naam in

Klik op “Opslaan”

Documentnaam is gewijzigd



Vul het formulier zo 
zorgvuldig mogelijk in



LET OP:

*Geef in het witte vak 3 
enters

*Noteer datum met
omschrijving plaats wond
(evt. nodige info)

*Geef een enter (zorg dat de 
cursor onder de tekst staat)

Voordat er foto’s kunnen 
worden toegevoegd voer eerst 
onderstaande stappen uit

3 Enters

Cursor onder de tekst



Om een foto toe te voegen  klik 
op het icoon “Insert an Image”

Klik op “Bestand Kiezen”



Klik op het fototoestel

Maak een foto van de wond
(gebruik foto)

Foto is toegevoegd in het formulier

Kies voor “Opslaan”



Foto toevoegen
(gegevens zijn niet gewijzigd)

Open het Wondanamnese 
formulier 

Let op:

*Klik linksboven in het witte vak met
de cursor geef 3 enters

*Noteer datum met
omschrijving plaats wond (evt. nodige info)

*Geef een enter (zorg dat de cursor onder de 
nieuwe datum staat)

3 Enters

Cursor onder de tekst



Klik op het icoon “Insert an Image”

Klik op “Bestand kiezen”

Maak een foto van de wond  (gebruik foto)



Foto is toegevoegd in het formulier

Op deze manier kan men foto’s toevoegen 
als de gegevens hetzelfde blijven (dit scheelt een 
hoop invulwerk)

Kies voor “Opslaan”



Filmpje toevoegen in formulier Wondanamnese

Zoek op YouTube het filmpje wat je 
wilt toevoegen in het dossier

Klik “DELEN”

Klik op “KOPIEREN”



Klik op de groene balk 
onder in het formulier 

Geef klik rechtermuis 
achter  URL adres film, en 
kies voor Plakken

Vul naam van het filmpje in/of
bijv. naam van client

Klik op “OK”

Ga naar het formulier 
wondanamnese



Het filmcamera icoontje wordt in 
het formulier geplaatst

Klikken en het filmpje 
wordt geopend


