Journaal
U kunt uw behandelgegevens per behandelcontact invoeren in het journaal.
Het journaal is los op te starten met de knop [Journaal] in het hoofdscherm of met de F8
functietoets. Voor beide opties geldt dat u eerst een patiënt geselecteerd moet hebben. De F8
functietoets kan vanuit allerlei patiëntgebonden onderdelen gebruikt worden, zoals patiëntenkaart,
agenda, correspondentie e.d..
In uw patientendossier zit een knop [Journaal] en een tabblad Journaal. U kunt de knop [Journaal]
aanklikken en dan wordt het journaal invoer/bewerkscherm geopend.
Op het tabblad Journaal kunt u dubbelklikken in het scherm en dan start ook het journaal
invoer/bewerkscherm zoals met de knop [Journaal] of F8 functietoets.

U kunt het journaalscherm in de volledige scherm weergave zetten, dan vult het journaal uw gehele
scherm waardoor u meer informatie in één oogopslag kunt zien.
Met de knop [Toevoegen] maakt u een nieuw journaal aan. U kunt de gegevens in de velden aan de
rechterzijde invullen. Deze worden licht van kleur. Bent u klaar dan klikt u op de knop [Opslaan].
U kunt een journaaltype kiezen, de datum aanpassen als dat nodig is en bij kinderen kunt u aangeven
of de ouders bij de behandeling aanwezig waren.

De journaaltypes worden ingelezen vanuit het bestandje journaaltypes.txt dat zich in de map
Instellingen in de map WinMens bevindt. U kunt daar zelf types aan toevoegen of bestaande types
wijzigen.

Voor het bewerken van een bestaand journaal selecteert u de journaalregel door er met de muis op
te klikken en dan op de knop [Bewerken] te klikken. Ook kunt u dubbelklikken op de journaalregel.
De velden aan de rechterzijde worden nu licht van kleur en u kunt er in typen. Bent u klaar dan klikt u
op de knop [Opslaan]. Wilt u de wijziging niet doorvoeren dan kunt u de knop [Annuleren]
gebruiken.

In het journaal kunt u de knop [Meetinstrumenten] gebruiken om meetresultaten te bekijken of
om een nieuwe meting te doen. Dit is handig bij b.v. een tussenevaluatie.

De knop [Behandelplan] opent een scherm met alle in het behandelplan gekozen verrichtingen.

Deze verrichtingen kunt u slepen naar de journaal vakken om zo makkelijk mogelijk aan te geven wat
u deze behandeling gedaan hebt (slepen naar het veld Activiteiten) of wat u volgende keer wilt gaan
doen (slepen naar het veld Plan).

Als u een verrichting naar het veld Activiteiten sleept, dan komt er direct een vinkje in de kolom
Behandeld te staan. U geeft hiermee aan dat u deze verrichting tijdens deze behandeling aan bod is
gekomen. Heeft u een verkeerde verrichting in het veld activiteiten gezet, kunt u in het
journaalscherm het vinkje bij behandeld niet meer uitzetten. U kunt het vinkje behandeld alleen
uitzetten in het dossier op het tabblad behandelplan.
Sleept u de verrichting naar het veld Plan dan wordt er geen vinkje gezet, het is namelijk nog niet aan
bod gekomen. Als het de volgende keer aanbod komt zoals u gepland heeft, dan sleept u de
verrichting in dat journaal naar Activiteiten en wordt het dan als behandeld verwerkt.
U kunt ook een journaal wissen, hiervoor selecteert u de journaalregel die u wilt verwijderen en klikt
op de knop [Verwijderen].

Voor oefentherapeuten is er een tabblad Oefeningen beschikbaar in het journaal. Dit tabblad
behandelen we in de handleiding Oefeningen.

Als u oefeningen aan een patiënt mee heeft gegeven, dan kunt u in het journaal deze oefeningen in
pdf formaat terugvinden onder de knop [Oefeningen] achter Activiteiten.

