
Oefeningen 
 
Oefeningen is onderdeel dat alleen voor oefentherapeuten beschikbaar is.  
U vindt het als een extra tabblad in het journaal.  
 
U kunt de oefeningen rechtstreeks opstarten met de F7 functietoets. Dit laatste kan vanuit allerlei 
patiëntgebonden onderdelen gebruikt worden zoals patiëntenkaart, agenda, correspondentie e.d. 
U kunt er ook via het journaal naar toe. In het journaal kunt u het tabblad oefeningen selecteren. 
 

 
 
Als u bij de installatie de keuze hebt gemaakt voor Oefentherapie -> brieflay-outs en oefenplaatjes 
dan zijn de oefeningen die vanuit WinMens aangeleverd worden op uw PC geïnstalleerd.  

 
 

 
  



Op het tabblad oefeningen ziet u in de verschillende mappen *.bmp bestanden staan, dit zijn de 
verschillende oefeningen. U opent zo’n map door op het plusje er voor te klikken, deze klapt 
vervolgens open. Door er nog een keer er op te klikken klapt die map weer in. 
 

 
 
Als u op een bestand klikt, dan ziet in het vak voorbeeld de afbeelding van de oefening verschijnen. U 

kunt nu een gekozen *.bmp bestand slepen naar het veld “Geselecteerde oefeningen voor de 
patiënt”. Als u in dat veld vervolgens op de geselecteerde oefening klikt ziet u  de instructie 

behorende bij die oefening verschijnen in het veld “Omschrijving oefening”. 
 
 

 
 
Als u alle oefeningen, die u aan de patiënt mee wilt geven, geselecteerd heeft, dan klikt u op de knop 

[Genereer]. Alle oefeningen, afbeeldingen en instructies komen dan onderaan te staan. U kunt hier 
de instructies aanvullen, b.v. het aantal keer invullen. 



 

 

 
 
U kunt nu een *.pdf bestand van het geheel aanmaken. Als u het *.pdf bestand direct wilt openen, 

kunt u op het rechterdeel van de knop [PDF] klikken en het hokje aanvinken.   

  
 

Vervolgens klikt u op het linkerdeel van de knop [PDF]. Het PDF bestand wordt gemaakt. U kunt dit 
vervolgens printen of via de mail verzenden. 
 



 
Voor het direct versturen per mail kunt u op het linkerdeel van de knop [Email] klikken. Ook hier zit 
een rechterdeel op de knop, hier ziet u het standaard emailadres van de patiënt staan, u kunt dit, 
indien nodig, voor deze verzending aanpassen. 
 
De verzonden mail komt er zoals in het onderstaande voorbeeld uit te zien. Uw in WinMens 
ingevoerde gegevens, worden in de tekst van de email vermeld. 
 

 
 
Mocht u in WinMens nog geen emailadres ingesteld hebben, dan moet u dat eerst gaan doen. 
Raadpleeg hiervoor de handleiding Instellingen, hoofdstuk Emailinstellingen. 
 
  



Indien er geen journaal aanwezig is met de datum van het uitprinten van de oefeningen, dan maakt 
het programma een journaalregel aan met het type oefeningen.   

 
 
In het veld Activiteiten, vindt u in tekst de uitgeprinte oefeningen terug en met de knop oefeningen 
kunt u het *.pdf bestand bekijken. 
Is er wel een journaal van die dag aanwezig dan zet het programma dit bij dat journaal bij het 
bestaande journaal. 
 
 


