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KWS (Klinisch werkstation)
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• Electronisch patiëntendossier 

• Ontwikkeld door UZ Leuven

• Gebruikt in andere ziekenhuizen 

• één gezamenlijk patiëntendossier

• UZL bewaakt uniformiteit



Security & privacy

• Toegang tot KWS

– Gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

– Gebruikersnaam is uniek en wijzigt nooit.

– Wachtwoord bepaal je zelf en is strikt persoonlijk.
Geef je wachtwoord nooit door! Bij twijfel, wijzig 
meteen.

– Wachtwoord is onderhevig aan een aantal regels.

– Wijzigen bij eerste gebruik.

– Om de 4 maanden nieuw in te stellen.

– Alles wordt gelogd.

– Alles wat onder jouw gebruikersnaam is uitgevoerd
is door jou uitgevoerd
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Security & privacy

• Wachtwoord wijzigen :
• Je wachtwoord moet exact 8 tekens lang zijn. 

• Je wachtwoord moet verschillen van de 5 vorige wachtwoorden.

• Je moet karakters gebruiken uit minstens 2 van de 4 volgende 
reeksen (Gebruik alleen karakters uit deze 4 reeksen):

– Kleine letters abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

– Grote letters ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
– Nummers 0123456789

– Andere Tekens ! " # $ % & ' ( ) * +  ́ - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ `{ | } ~

• Vier opeenvolgende karakters mogen niet hetzelfde zijn

• Je wachtwoord wordt gecontroleerd aan de hand van een 
woordenboek:

– Bestaande woorden van 4 tot 8 tekens mogen niet in je wachtwoord zitten.

– We gebruiken Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse woordenboeken.
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Security & privacy

• Zorgrelatie : 

• Indien men een patiënt behandelt krijgt men toegang tot het 
hele dossier voor de periode dat de behandeling duurt (plus 14 
dagen na opname)

• VPK : zal alle patiënten op zijn/haar eenheid bv. 12215 (G1) 
kunnen zien.
Arts : zal alle patiënten voor zijn/haar afdeling/discipline
bv. SCAR kunnen zien.

• Je hebt geen zorgrelatie:
• met jezelf

• met je naasten (tenzij ze op je eenheid liggen)

• met collega’s (tenzij ze op je eenheid liggen)

• met vips

• enz.
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KWS Opstarten 

• Via snelkoppeling

• Via de zoekbalk
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Inloggen 

1. KWS-Login 

2. KWS Wachtwoord 

3. Productie: niet wijzigen 

4. Standaard: niet wijzigen 

5. Druk op OK om in te loggen 
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KWS Startscherm
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1. Gebruikersnaam

2. Extra scherm (A = huidig scherm)

3. Persoonlijke instellingen – omgeving - printer 

4. Zoekbalk

5. Favorieten (zelf in te stellen)

• Zoek patiënt

• Aanwezigheidsbeeld toegewezen eenheid

• …



Startscherm

1. Zoekbalk: tik trefwoorden in om KWS-onderdelen te zoeken

1. Meest voorkomende zijn

1. ‘Zoek patiënt

2. Aanwezigheidsbeeld

2. Favorieten KWS-onderdelen:

1. Stel je zelf naar eigen voorkeur in

3. Bovenaan zie je geminimaliseerde schermen, die je opende.



Het aanwezigheidsbeeld

• De lijst van aanwezige patiënten vind je in KWS op het 
aanwezigheidsbeeld
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Navigeren naar het aanwezigheidsbeeld via:

• Snelkoppeling (of favoriet) naar het aanwezigheidsbeeld

• Of via menu ‘Werklijsten’, nieuw aanwezigheidsbeeld
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Instellen favoriete aanwezigheidsbeeld
• Typ in de zoekbalk “aanwezigheidsbeeld” 

• Sleep “Aanwezigheidsbeeld” naar de favorieten 

• Kies een naam voor de snelkoppeling 

• Selecteer Eenh/Afd en vul jouw eenheid in vb. 12214

• Druk op OK
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Aanwezigheidsbeeld openen vandaag

Klik op de link van het aanwezigheidsbeeld 

Indien nog geen eenheid gekozen, vul je eenheid in 

Druk op OK
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• Link naar externe pakketten

– Selecteer de patiënt in het aanwezigheidsbeeld

– Via ‘STZH’-menu
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Via deze weg kan je:
- Etiketten afdrukken
- Voedingsvoorschrift 

invullen
- Antidecubitusmatras 

bestellen
- … 



Patiëntdossier

• Openen van het dossier:

– Via het aanwezigheidsbeeld

• Dubbelklik

• Ofwel rechtermuisklik: ‘Toon patiëntendossier’

– Via ‘Zoek patiënt’
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• Identificatiebalk
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Onderdelen van het 
dossier/navigatieboom:

1. zoekbalk: idem 
zoals bij 
startscherm

2. Favorieten: hierin 
kan je de meest 
gebruikte 
onderdelen slepen

3. Overige onderdelen
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• De meest gebruikte onderdelen zijn:

– Contacten

– Assessment

– Anamnese

– Medicatie

– Zorg

– Opvolgnota’s

– Probleemlijst



Contactmodule

• Dossieronderdeel waarin verslaggeving 
betreffende het zorgproces van de patiënt wordt 
verzameld: voornamelijk gebruikt door artsen.

• Contactselector – Geeft een overzicht van ALLE 
contacten 

• Contact openen: dubbelklik op contact
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In de linkerkolom zie 

je de onderdelen van 

het contact. Als er een 

inhoud is, staat het 

onderdeel in het vet 

gedrukt

De meest belangrijke 

zijn:

1. Verslagen

1. Intermediair

2. Eindverslag

2. Vino: 

verpleegkundige 

ontslagnota

3. Opvolgnota’s: 

dagelijkse nota’s 

van de arts/andere 

zorgverlener



Assessment/Anamnese
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• Bij elke opname wordt een assessment 
afgenomen binnen de 24u

• Status wordt weergegeven via een icoon op het 
aanwezigheidsbeeld 

• Multidisciplinaire aanpak met verpleegkundige 
in coördinerende rol.
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Opgelet: 

Overloop alle tabs! 



• Via het assessment, klik je door naar de anamnese

• Vul in 

• Genereer conclusie 

• Bewaar
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Medicatie
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Zorg

22-4-2020 28



• Zorg = registraties van 
verpleegkundige observaties en 
planningen

• Aparte handleiding
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Opvolgnota’s
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Probleemlijst
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De probleemlijst is een 

verzameling van eerder 

gestelde diagnoses, 

allergieën, vaccinaties en 

problemen met gehoor, 

zicht en spraak.



• Dit was een greep uit enkele belangrijke 
dossieronderdelen

• Samen met je stagementor leer je de andere 
onderdelen snel kennen

• Wees gerust, je kan alleen items bekijken en 
wijzigen die gekoppeld zijn aan jouw rol als 
student verpleging.

• Klik nooit zomaar! Vraag hulp aan je 
stagementor of verpleegkundige!
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Fijne stage!
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