Handleiding ‘Huisarts Gebruik Puur van Jou woonzorg’
Wilt u als huisarts gebruikmaken van het zorgdossier ‘Puur van Jou Woonzorg’, dan
vragen wij u voor elk zorgdossier / elke cliënt een activatiecode aan te vragen waarmee
u toegang krijgt tot het dossier van de cliënt.
Heeft u nog geen activatiecode voor het zorgdossier van uw cliënt, vraagt u deze dan
eerst aan.
Hoe u dat doet, leest u in de ‘Handleiding Huisarts Aanmelden Puur van Jou’ op
www.brabantzorg.eu.
Deze handleiding ‘Huisarts Gebruik Puur van Jou Woonzorg’ geeft u inzicht in de
mogelijkheden van ‘Puur van Jou Woonzorg’ én hoe het zorgdossier kunt gebruiken.

Sta
p
1.

2.
3.

Acties

Als u gebruik wilt maken van het zorgdossier Puur van Jou Woonzorg, gaat u
naar www.brabantzorg.eu .

Hier klikt u op ‘inloggen zorgdossier’ en komt vervolgens uit op de pagina met
alle informatie over het digitale zorgdossier.
Vervolgens klikt u op ‘Inloggen Puur van jou Woonzorg’
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4.

Op het volgende scherm vult u uw emailadres en wachtwoord in en klikt u op
inloggen.

5.

U ontvangt op uw mobiele telefoon een SMS met een 6-cijferige code.

6.

Vul deze 6-cijferige code in op het volgende scherm. Klik hierna op volgende.
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7.

U komt vervolgens uit op dit scherm.
Mocht uw toegang zijn gekoppeld aan meerdere bewoners / cliënten, dan ziet u
dat hier. Kies hier voor de juiste bewoner / cliënt.

8.

U bent nu op het hoofdscherm van ‘Puur van Jou Woonzorg’.

Aan de linkerkant van dit hoofdscherm ziet u het menu. Hieronder volgt een
korte uitleg per onderdeel uit het menu.
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Klikt u op
1.

Dan verschijnt het volgende scherm.

2.

Aan de linkerkant van dit scherm staan opmerkingen / rapportages van
zorgmedewerkers.

Pagina 4 van 11

3.

4.

U kunt zelf ook een opmerking achterlaten door in het witte balkje bovenin het
groene vlak te klikken bij ‘Is er vandaag iets gebeurd’.
U kunt ook plaatjes, filmpjes of andere bestanden toevoegen.

Aan de rechterzijde ziet u het ‘Even denken’ aan deel.
Hier staan de afspraken en actiepunten die de zorgmedewerkers uit het team
niet mogen vergeten en /of nog op moet pakken.

5.

Door op het vergrootglas in de rode menubalk te klikken gaat u naar de ‘Dit ben
ik pagina.
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6.

Dan verschijnt het volgende scherm

In dit scherm kan de cliënt of zijn dierbare persoonlijke informatie over het
leven van hemzelf / zijn dierbare toevoegen of wijzigen.
Deze informatie helpt ons om elke dag zo fijn mogelijk te maken.
U kunt iets toevoegen of wijzigen door op het potloodje te klikken.
7.
Via het tabje ‘Zo wil ik het graag' kunt u informatie toevoegen of wijzigen over
hoe de cliënt het graag wil. Dat helpt ons om elke dag zo fijn mogelijk te
maken.

8.
Via het tabje ‘Dit is mijn leven’ kan de cliënt informatie over belangrijke
gebeurtenissen en herinneringen uit zijn leven of het leven van zijn dierbare
toevoegen.
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Wilt u iets toevoegen, klik dan op het rode plusje
in de rechter
bovenhoek om iets toe te voegen over belangrijke momenten uit het leven van
uzelf of uw dierbare. U kunt hier tekst, foto’s of filmpjes uploaden.

9.
Klikt u op ‘Bewonergegevens’, dan ziet u hier alle betrokkenen uit het netwerk
van de cliënt die bij ons bekend zijn.
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10.
Bent u klaar met het scherm ‘Dit ben ik’, klikt u dan op de groene knop
de rechterbovenhoek om weer terug te gaan naar het hoofdmenu.
11.

12.

13.

in

Als u op het kalender icoontje in de rode menubalk klikt

Ziet u in het volgende scherm alle afspraken (persoonlijke, zorg- en
teamafspraken).

Als de cliënt of zijn dierbare zelf een persoonlijke afspraak willen toevoegen,
bijvoorbeeld een afspraak bij de kapper, doen zij dat door te klikken op de
knop:

Wanneer ze klikken op 'opslaan' wordt de afspraak zichtbaar in het dossier.
14.

Onder Zorgafspraken vindt de cliënt afspraken die gerelateerd zijn aan zijn
gezondheid.
Zorgafspraken zijn herkenbaar aan het roze icoontje met een koffiekopje.
15.

Teamafspraken zijn herkenbaar aan het icoon met de poppetjes.
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16. Bent u klaar met het scherm ‘Dit gaan we doen’, klikt u dan op de groene knop
in de rechterbovenhoek om weer terug te gaan naar het hoofdmenu.
17. Klikt u op het koffericoon in de rode menubalk

18.

Dan komt u terecht op de pagina ‘informatie’.
Hier vindt u informatie over medische diagnoses of allergieën, maar ook
bijvoorbeeld informatie over de keuze wat betreft reanimeren.

19. Wilt u informatie over de gezondheid van de cliënt toevoegen, dan kunt u dit
onderaan de pagina doen
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20. Bent u klaar met het scherm ‘Medisch’, klikt u dan klikt u dan op de groene
knop
21.

in de rechterbovenhoek om weer terug te gaan naar het hoofdmenu.

Klikt u op in de rode menubalk op het poppetje

22. Dan verschijnt een scherm waar u informatie over een aantal lichamelijke
aspecten van de cliënt kunt terugvinden.

Door in het rode menu op het icoon met het huisje te klikken, keert u weer
terug naar het hoofdmenu.
In deze gebruikershandleiding hebben we u meegenomen in de mogelijkheden
24.
van het digitale zorgdossier Puur van Jou Woonzorg en hoe u het kunt
gebruiken.
23.
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Heeft u nog vragen, stelt u ze dan aan één van onze medewerkers.
Of kijk op www.brabantzorg.eu
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