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1. Inleiding 
 

De Stichting Omaha System Support heeft een website waar je alle nodige informatie 

kunt vinden over het Omaha System www.omahasystem.nl Je kunt daar boeken 

bestellen, PowerPoints en handleidingen/zorgplannen downloaden en kijken welke 

bedrijven allemaal software en cursussen aanbieden. MedIctcare heeft zijn eigen 

software programma van het Omaha System gebouwd: Omaha System+ Reden om dit 

programma te maken is om Omaha System makkelijker te kunnen inzetten in het 

onderwijs (HBO-V & Opleiding Verpleegkundig Specialisten). MedIctcare is de enige in 

Nederland die de belangrijkste verpleegkundige classificaties als software aanbied. 

Groot voordeel is dat de software voor NANDA-I, NOC en NIC (NNN), de ICF en het 

Omaha System allemaal op elkaar lijken en dat maakt het gebruik eenvoudiger en beter 

inzetbaar voor het onderwijs. Omaha System+ wordt gratis aan mensen geleverd die 

Chron Zorgplanner hebben aangeschaft. Mensen die alleen Omaha System+ zouden 

willen gebruiken worden verzocht contact op te nemen met MedIctcare. 

 

We willen hier benadrukken dat Stichting Omaha System Support ontzettend veel 

documentatie en kennis gratis beschikbaar stelt en dat MedIctcare daar goed gebruik 

van heeft gemaakt in het maken van Omaha System+. Wij danken de Stichting en 

hopen op jaren van mooie samenwerking om in het onderwijs de docenten en 

studenten duidelijk te maken hoe goed Omaha System is te gebruiken voor 

verpleegkundig redeneren en het maken van een zorgplan. 

 

Omaha System+ combineert twee belangrijke Nederlandse boeken over het Omaha 

System: 

1. Het Omaha System: een introductie (N. Koster, J. Harmsen 2015); dit boek is te 

bestellen via https://perquery.nl of 

via https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid 

2. Het Omaha System: Gids voor gebruik (N. Koster, J. Harmsen 2016); dit boek is te 

bestellen via https://perquery.nl of 

via https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid 

 

Het eerste boek is een goede introductie en verklaart de gebruikte terminologie. Het 

tweede boek geeft voor elk aandachtsgebied zeer gedetailleerd voorbeelden. Wil je 

Omaha System leren kennen en begrijpen (jezelf trainen in gebruik en het nadenken 

over hoe Omaha System gebruikt moet worden) dan is het tweede boek een goed 

middel. Gelukkig bevat Omaha System+ beide boeken en kun je eenvoudig door het 

Omaha System bladeren; de voorbeelden bekijken en nog beter je kunt gedetailleerd 

zoeken in Omaha System+. 

 

https://www.omahasystem.nl/
mailto:omaha@medictcare.nl
https://perquery.nl/
https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid
https://perquery.nl/
https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid
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2. Registratie 
De Omaha System+ kun je alleen gebruiken nadat je je hebt geregistreerd en nadat je 

een licentiecode hebt ontvangen. We geven je graag een 30 dagen demo licentie. Dan 

kun jezelf zien hoe mooi het Omaha System+ werkt. Voor het aanvragen van een 30 

dagen versie of voor een echte registratie volg de onderstaande registratie procedure. 

 

Voor het goed kunnen gebruiken van de Omaha System+ heb je een training nodig. 

MedIctcare geeft regelmatig trainingen en we proberen de kosten voor deze trainingen 

zo betaalbaar mogelijk te houden. Heb je interesse stuur ons dan een mail en vertel ons 

meteen even op welke dagen/tijden het jouw het beste uitkomt. Geef ook aan of je een 

cursus via ZOOM (Webinar) prefereert of een echte cursus op locatie. We geven ook aan 

groepen op eigen locatie  trainingen en we zijn zeer goed in staat om dan maatwerk te 

leveren. Wij nemen contact met je op en gaan de training regelen.  Voor mensen die 

een training hebben gevolgd is het gebruik van de Omaha System+ gratis. 

 

Voor mensen die een licentie hebben gekocht van de Chiron Zorgplanner (NANDA-I, 

NOC, NIC) is het gebruik van de ICF+ en de Omaha System+ gratis. Nadat je Chiron 

hebt opgestart en geregistreerd dan kun je ook de ICF+ en de Omaha System+ 

opstarten (zonder te registreren). 

 

Als je de Omaha System+ download en installeert en daarna opstart dan verschijnt het 

registratie venster. Druk op de knop Mail om een mail te sturen met de nodige 

informatie naar MedIctcare. Lukt de knop Mail niet, gebruik dan de knop Kopieer om 

de gegevens naar het klembord te kopieren. Je kunt dan je mail programma opstarten 

en naar MedIctcare een mail sturen en de informatie uit het klembord in de mail 

plakken. Bij de registratie graag melden of je een 30 dagen code wilt of dat je het 

programma wilt aanschaffen. Als je de mail hebt gestuurd krijg je van MedIctcare een 

mail met daarin een twee regelige registratiecode. Als alles goed verloopt zal de 

software bij het opstarten kijken of je geregistreert bent en de registratiecode ophalen 

(als die er is). Mocht je toch handmatig willen registreren druk dan op de knop Code en 

plak de in de mail staande registratiecode in het venster en druk op de knop Afsluiten. 

 

Samengevat: na de installatie stuur je MedIctcare een mail en wij maken het zo in orde 

dat je daarna Omaha System+ kunt opstarten zonder registratiescherm. Heb je 

problemen (kan komen door allerlei beveiligingen op je (werk)computer) stuur ons een 

mail, we helpen je graag. 

 

mailto:ICFcursus@medictcare.nl
https://www.medictcare.nl/ICFsetup.zip
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3. Omaha System+ 
Wanneer je Omaha System+ opstart verschijnt onderstaande hoofdscherm. Ben je nieuw 

en nog onbekend met Omaha System klik dan op de knop Kennismaking Door op deze 

knop te klikken wordt een PowerPoint gestart van Stichting Omaha System Support die 

je kennis laat maken met het Omaha System. Door op de knop Handleiding te klikken 

kom je in de Nederlandse documentatie van het Omaha System. Hier legt Omaha 

System Support keurig uit hoe je Omaha System moet gebruiken, wat klinisch redeneren 

is etc. Deze 50 paginas zijn samen met de Kennismaking een goede start. Als je meer 

wilt dan kun je onderstaande boeken bestellen bij Omaha System Support en kun je bij 

één van de vele cursus aanbieders een cursus volgen. De knop Woordenlijst geeft een 

overzicht van de in Omaha System gebruikte woorden en terminologiën. De gehele 

Omaha System aanpak is mooi samengevat in een 2 pagina PDF document de Kaart. 

Wil je de documentatie van de Omaha System+ software bekijken klik dan op Info. 

 

In de rest van dit hoofdstuk zullen we alle knoppen van het hoofdscherm uitleggen. 

 

Boeken:  

1. Het Omaha System: een introductie (N. Koster, J. Harmsen 2015); dit boek is te 

bestellen via https://perquery.nl of 

via https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid 

2. Het Omaha System: Gids voor gebruik (N. Koster, J. Harmsen 2016); dit boek is te 

bestellen via https://perquery.nl of 

via https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid 

 

https://perquery.nl/
https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid
https://perquery.nl/
https://www.studystore.nl/categorie/studieboeken/gezondheid
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3.1. Patiënt en consult 
Na het opstarten van Omaha System+ kom je in het hoofdscherm terecht met links een 

boom waarin de domeinen en (aandachts)gebieden staan. Er zijn 4 domeinen en 42 

aandachtsgebieden. Als je begint en je wilt een casus registreren/invullen dan begin je 

altijd met in het Patiënt veld een naam te typen. Bij de consult kies je een datum en 

tijd (als je op het knopje Nu klikt krijg je de huidige datum/tijd). 

 

 
 

De eerste reden om een consult in te vullen is dat wanneer je uitvoer maakt (op de 

knoppen Databank, Bewerk of Ms-Word klikt) deze gegevens worden meegenomen in 

de uitvoer. De belangrijkste reden is dat wanneer de consult gegevens zijn ingevuld we 

ook de gekozen data in een Databank kunnen opslaan (onder naam & consult). Door de 

data op te slaan kun je er onderzoek op doen (Data gedreven werken) en kun je ook 

Consulten terug halen en die evalueren/verbeteren.  

 

Nadat je de patiënt/consult hebt aangemaakt (n.b. Omaha System+ is geen ECD/EPD) 

kun je op de domein/gebied boom klikken. Als je op een Domein klikt dan krijg je de 

definitie te zien van het domein en een plaatje. Het plaatje staat voor extra informatie 

waar je op kan klikken. Klik je op het plaatje of op de knop Uitleg dan wordt de extra 

informatie getoond (in het scherm hieronder wordt dan de  

getoond). Klik je op de knop Volgende dan wordt het volgende plaatje/extra informatie 

getoond. Momenteel hebben we 3 plaatjes en 3  documenten: 

1. Handleiding Omaha System 

2. Intake gesprek 

3. Anamnese handleiding Omaha System 

 

Wanneer je een (aandachts)gebied wilt selecteren dan klik je op het aanvink hokje . Er 

verschijnen dan rechts een aantal tabbladen. Hierin zijn alle onderdelen te vinden om 

een gebied volledig voor je patiënt in te vullen en de afzonderlijke tabbladen worden in 

de volgende paragrafen beschreven. 
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Onderstaande teksten/figuren komen van Stichting Omaha System Support: 
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3.1.1. Classificatie 
Stel we willen het aandachtsgebied Buurt/werkplek veiligheid invullen. Als eerste zien 

we het tabblad Classificatie. Daarin zien we: 

1. De definitie van het aandachtsgebied 

2. Gerelateerde medische diagnosen 

3. Het probleem (maak keuze uit: Actueel, Potentiëel en Gezondheidsbevordering) 

4. Aandachtsgebied (maak keuze uit: Individu, Leefeenheid en Gemeenschap) 

5. Definities van punten 3 & 4 alsmede voorbeelden. 

 

Blauwe koppen  kun je op klikken om ze te laten inklappen (ze worden 

dan rood ). Klik je op het rode kop dan klapt de item weer uit. Je kunt 

het Voorbeeld item ook verwijderen door op het kruis te klikken . Door op de  

te klikken kun je de voorbeelden weer tonen. Wil je de voorbeelden niet zien dan kun je 

die uitzetten in het Instellingen venster. 
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Onderstaande teksten/figuren komen van Stichting Omaha System Support: 
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Hoe gebruik je de kenmerken van de zorgvrager: 
individu, leefeenheid of gemeenschap? 
 

Een gezondheidsprobleem of een zorgvraag heet in Omaha System ‘aandachtsgebied’. Per 
aandachtsgebied voeg je kenmerken toe om de zorgvraag zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Er zijn twee soorten kenmerken. Namelijk wie is de zorgvrager en wat 
voor soort zorgvraag is het? Voor de zorgvrager kies je dan voor: individu, leefeenheid of 
gemeenschap. Voor de zorgvraag kies je voor: actueel, potentieel of 
gezondheidsbevordering. 
Onze ervaring is dat in de zorgplannen de kenmerken ‘individu’ en ‘actueel’ en de daarbij 
horende signalen en symptomen het meest gebruikt worden. In het zorgplan staat dus meestal 
de zorgvraag die één persoon, de cliënt, op dit moment heeft. Logisch, zo zijn we gewend te 
werken. Eerst de zorg verlenen op de vragen die de client op dit moment stelt. 
Hoe kan je de andere kenmerken gebruiken en wanneer gebruik je die kenmerken? In dit 
artikel verdiepen we ons met behulp van een casus de kenmerken die gaan over wie de 
zorgvrager is in relatie tot het aandachtsgebied. Kenmerken die aangeven wie de zorgvrager 
is zijn: 

1. Een individu, de cliënt. 
2. De leefeenheid, bijvoorbeeld het gezin. 
3. De gemeenschap, de buurt of wijk waar iemand woont. 
 

Casus mevrouw Lenselink 
Als voorbeeld voor het gebruiken van de kenmerken ‘individu’, ‘leefeenheid’ of 
‘gemeenschap’ nemen we de casus van mevrouw Lenselink. De wijkverpleegkundige kiest 
ervoor te beginnen met de aandachtsgebieden: 'persoonlijke zorg', 'omgevingshygiëne', 
'medicatie' en 'geestelijke gezondheid'. De aandachtsgebieden ‘persoonlijke zorg’ en 
‘medicatie’ betreffen alleen mevrouw. Dus deze krijgen het kenmerk ‘individu’. De 
aandachtsgebieden ‘omgevingshygiëne’ en ‘geestelijke gezondheid’ betreffen ook de 

https://www.omahasystem.nl/Site_Omaha/docs/pdf/overzichtskaart-omaha-system.pdf
https://www.omahasystem.nl/zo-werkt-het-omaha-system.html
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echtgenoot. Daarom krijgen deze het kenmerk ‘leefeenheid’. 
De wijkverpleegkundige zegt op een later moment aan de slag te willen gaan met de 
onderwerpen 'ongezonde leefstijl' en 'tekort aan kennis over hartfalen'. Voor deze 
aandachtsgebieden heb je ook te maken met de echtgenoot, want ook de echtgenoot zal 
betrokken moeten worden bij deze zorg. Bij deze aandachtsgebieden kies je dan het kenmerk 
‘leefeenheid’. 
Wanneer er in je wijk/buurt meer cliënten wonen die bijvoorbeeld willen stoppen met roken 
of informatie nodig hebben over hartfalen, kan er hiervoor een bijeenkomst worden 
georganiseerd in het gezondheidscentrum of buurthuis. Je geeft deze aandachtsgebieden dan 
het kenmerk ‘gemeenschap’. Want het betreft meerdere cliënten die in je wijk/buurt wonen. 
Zo zal je zien dat je ook de zorg die je voor de huisgenoten of omgeving van de cliënt geeft, 
ook kan vast leggen in Omaha System. 
 

Hoe gebruik je de kenmerken van de zorgvrager: 
actueel, potentieel of gezondheidsbevordering? 
 

Een gezondheidsprobleem of een zorgvraag heet in Omaha System ‘aandachtsgebied’. Per 
aandachtsgebied voeg je kenmerken toe om de zorgvraag zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Er zijn twee soorten kenmerken. Namelijk wie is de zorgvrager en wat 
voor soort zorgvraag is het? Voor de zorgvrager kies je dan voor: individu, leefeenheid of 
gemeenschap. Voor de zorgvraag kies je voor: actueel, potentieel of 
gezondheidsbevordering. In dit artikgel gaan we in op de kenmerken van de zorgvrager. 
Onze ervaring is dat in de zorgplannen de kenmerken ‘individu’ en ‘actueel’ en de daarbij 
horende signalen en symptomen het meest gebruikt worden. In het zorgplan staat dus meestal 
de zorgvraag die één persoon, de cliënt, op dit moment heeft. Logisch, zo zijn we gewend te 
werken. Eerst de zorg verlenen op de vragen die de client op dit moment stelt. 
Hoe kan je de andere kenmerken gebruiken en wanneer gebruik je die kenmerken? In dit 
artikel verdiepen we ons in de kenmerken die gaan over wat de zorgvraag is in relatie tot het 
aandachtsgebied. Kenmerken die aangeven wat voor soort zorgvraag het is zijn: 

1. Actueel probleem: de cliënt heeft op dit moment een zorgvraag die nu opgelost moet 
worden. Er zijn signalen en symptomen aanwezig. 
2. Potentieel probleem: het probleem speelt niet nu, maar de cliënt loopt een risico 
waardoor er een zorgvraag kán ontstaan. Er zijn nog geen signalen of symptomen 
aanwezig. 
3. Gezondheidsbevordering: de cliënt heeft nu geen zorgvraag, maar er zijn 
mogelijkheden om de gezondheid van de cliënt te verbeteren. Er zijn geen signalen of 
symptomen aanwezig. 

 
Casus mevrouw Lenselink 
Als voorbeeld voor het gebruiken van de kenmerken ‘actueel, potentieel of 
gezondheidsbevordering’ nemen we de casus van mevrouw Lenselink. De wijkverpleegkundige 
kiest ervoor te beginnen met de aandachtsgebieden: 'persoonlijke zorg', 'omgevingshygiëne', 
'medicatie' en 'geestelijke gezondheid'. Van al deze aandachtsgebieden zijn er signalen en 
symptomen aanwezig, daarom hebben deze allemaal het kenmerk ‘actueel’. 
De wijkverpleegkundige zegt op een later moment aan de slag te willen gaan met de 
onderwerpen 'ongezonde leefstijl' en 'tekort aan kennis over hartfalen'. Deze informatie kan 
wel al nu worden vastgelegd in het zorgplan. Voor de ‘ongezonde leefstijl’ bestaat er een 
risico dat er signalen en symptomen komen op het gebied van 'mondgezondheid'. Want door 

https://www.omahasystem.nl/zo-werkt-het-omaha-system.html
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het vele roken en chronisch hartfalen is bekend dat er mond- en gebitsproblemen kunnen 
ontstaan. Je kiest daarom bij het aandachtsgebied 'mondgezondheid' voor het kenmerk 
‘potentieel’. 
Voor het tekort aan kennis over hartfalen wil de wijkverpleegkundige informatie geven aan 
mevrouw. De wijkverpleegkundige kan kiezen voor het aandachtsgebied 'fysieke activiteit' om 
preventieve maatregelen in te zetten. Bij het aandachtsgebied 'fysieke activiteit' kies je dan 
ook het kenmerk ‘potentieel’. Wanneer bij een evaluatiemoment blijkt dat er wél signalen en 
symptomen aanwezig zijn, verandert het kenmerk van ‘potentieel’ naar ‘actueel’. Zo zal je 
zien dat je ook de zorg die preventief en zorg die je in de toekomst wil gaan geven ook kan 
vast leggen in Omaha System. 
Gezondheidsbevordering is een kenmerk wat nog niet vaak gebruikt wordt in Nederland. Je 
zou gezondheidsbevordering kunnen gebruiken wanneer je in een wijkcentrum voorlichting 
gaat geven over veiligheid in de wijk. Dit gebeurt dan vaak in samenwerking met andere 
instanties. Wanneer jouw cliënt deze bijeenkomsten bezoekt kan je dit vastleggen onder 
aandachtsgebied 'buurt/werkplek veiligheid' met als kenmerk ‘gezondheidsbevordering’. 
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3.1.2. Signalen & Symptomen 
Het is de bedoeling om in het tabblad Signalen & Symptomen de  

Signalen/Symptomen aan te vinken waaraan de patënt voldoet. Eventuele extra signalen 

en symptomen kun je onder het (sub)tabblad Overig invullen. Je kunt tekst intypen 

maar je kunt ook op de knop  klikken en dan via een tekstverwerker tekst met 

layout/kleur, plaatjes etc. maken. 

 



Omaha System+ 19 

MedIctcare 2022 

 
 



Omaha System+ 20 

MedIctcare 2022 

3.1.3. Scores 
In het tabblad Scores wordt je geacht de patiënt te scoren op 3 dingen 

1. Status 

2. Kennis 

3. Gedrag 

Je scoort zowel de huidige waarde als de gewenste waarde. Onder de scores staat een 

voorbeeld venster waar je voorbeelden ziet van alle score mogelijkheden. 

 

 
Onderstaande teksten/figuren komen van Stichting Omaha System Support:
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3.1.4. Doelen 
Dit is een venster die niet in de originele Omaha System voorkomt maar vele 

verpleegkundigen hebben graag de mogelijkheid om de doelen in een tekstveld kwijt te 

kunnen. Net als bij Overig in de Signalen & Symptomen tabblad kun je ook hier op  

klikken en met een tekstverwerker tekst invoeren. Wil je dit (sub)tabblad niet zien, klik 

dan op Instellingen en vink de Toon Doelen tab uit. 

 

 
 

Onderstaande teksten komen van Stichting Omaha System Support: 

 

Concrete doelen formuleren met het Omaha System 
Om goede zorg te leveren is het belangrijk om concrete en haalbare doelen af te spreken 
met je cliënt. Een veelgebruikte methode hiervoor is het SMART-principe. Het is niet 
verplicht om specifiek deze methode te gebruiken. Waar het om gaat is dat je concrete 
en haalbare doelen formuleert. Hoe je dat doet, kan op meerdere manieren. 
Door: Marieke Goris 
 
Het Omaha System is bij uitstek geschikt om concrete en haalbare doelen te formuleren. Als 
je het verpleegkundig proces op de juiste wijze doorloopt, en je alle stappen binnen het 
Omaha System volgt, heb je de doelen automatisch specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch en tijdsgebonden geformuleerd. 
 
Het SMART-principe is een methode voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren 
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van doelstellingen. De letters staan voor: 
1. Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? 
2. Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel 
bereikt? 
3. Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of passend binnen het 
organisatiebeleid? 
4. Realistisch - Is het doel haalbaar? 
5. Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn 
 

SMART en Omaha System 
Stel, je bespreekt met je cliënt welke zorgvraag de cliënt heeft, wat de huidige stand van 
zaken is, en waar je naartoe wilt werken. Bij de scores, acties en actievlakken geef je waar 
nodig een toelichting. Je maakt het op die manier specifiek. 
Meten doe je met behulp van de scores. Niet voor ieder aandachtsgebied zijn objectieve 
meetinstrumenten beschikbaar. Meten doe je echter niet alleen met meetinstrumenten. Ook 
observaties of navraag bij de client zijn geschikte methoden. Geef in je acties en 
actievlakken duidelijk aan waar jij en je collega’s op moeten letten. Zo maak je 
het meetbaar. 
Je zorgplan stem je af op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, op wat 
professioneel gezien nodig is, en wat financieel en organisatorisch gezien mogelijk is. 
Allemaal weetwaarden die jouw doelen acceptabel maken. 
Je bespreekt met de cliënt wat deze wil bereiken en wat die daar voor nodig heeft. Zorg 
ervoor dat het realistisch is. Is het bijvoorbeeld reëel om met een CVA-patiënt met afasie te 
werken naar minimale signalen, zoals weer goed kunnen spreken? Of mag je al blij zijn met 
een verbetering tot meetwaarde 3? 
Tot slot geef je, bij voorkeur per aandachtsgebied, aan wanneer je evalueert. Tijdens de 
evaluatie kijk je opnieuw naar de scores. Hierdoor zijn de scores tijdsgebonden. 

 
Reële scores 
Bespreek de scores uit het Omaha System regelmatig in jouw team. Op die manier weet je 
zeker dat iedereen hetzelfde verstaat bij de scores 1, 2, 3, 4 of 5. Laat iedereen een 
voorbeeld van een zorgvraag bedenken dat past bij score 1, of 5. Het is dan gemakkelijker te 
bepalen wat een reële score is. 

 
Aan de slag! 
Als je werkt met Omaha System is het dus niet nodig om je doelen nogmaals apart te 
formuleren volgens de SMART-methode. Je kunt dus gewoon aan de slag! 
Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld? Download concrete doelen formuleren met het Omaha 
System. 

https://www.omahasystem.nl/Site_Omaha/docs/pdf/praktijkvoorbeeld-concrete-doelen-omaha-system.pdf
https://www.omahasystem.nl/Site_Omaha/docs/pdf/praktijkvoorbeeld-concrete-doelen-omaha-system.pdf
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3.1.5. Acties 
Dit is het tabblad waar de meeste invoer en nadenk werk wordt verwacht. Voor te 

nemen Acties heb je 3 onderdelen: 

1. Soort Actie  

AIB Adviseren, Instrueren en Begeleiden,  

BP Behandelen en Procedures toepassen,  

CM Case Managen,  

MB Monitoren/Bewaken 

2. Actievlak 76 actievlakken zie Kaart 

3. Specificatie eigen vrije tekstveld 

 

Het Boek Het Omaha System: Gids voor gebruik geeft goede voorbeelden. Deze 

zijn te vinden in het (sub)tabblad Interventie Voorbeelden. Kies daar de Soort 

Actie en er verschijnt een boom met voorbeeld Actievlakken en dingen waar je 

aan kunt denken. Omdat het aanvink hokjes bevat kun je ze voor jouw patiënt 

eenvoudig selecteren en als je wilt onderin het scherm bij Specificatie nog een 

eigen vrije tekst invullen. Wil je andere Acties maken ga dan naar het 

(sub)tabblad Extra Interventies. Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe actie 

toe te voegen met het actie scherm. Selecteer een reeds gemaakte actie en klik 

Bewerk als je die wilt aanpassen of klik Verwijder als je de actie wilt verwijderen. 

 

De knop  geeft je de mogelijkheid om een lijst met  Soorten Acties en 

Actievlakken te laten zien met daarbij de definities. 

 

Ben je beter bekend met Omaha System, dan wil je wellicht niet meer de 

Interventie Voorbeelden zien maar wil je alleen het Extra Interventies scherm 

gebruiken. Dit kun je doen door in het Instellingen scherm de optie Toon 

voorbeeld acties (tabblad  Interventie Voorbeelden) uit  te vinken. Ben je Omaha 

System aan het verkennen dan kun je met het Zoeken scherm de inhoud van 

Omaha System (en ook de inhoud van de twee boeken) eenvoudig doorzoeken. 
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Onderstaande teksten/figuren komen van Stichting Omaha System Support:
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3.1.6. Evaluatie planning 
Nadat je alle acties en soorten acties heb gekozen moet je gaan plannen wanneer je de 

onderdelen gaat evalueren (per Aandachtsgebied kun je evaluatie momenten plannen). 

Met dit scherm kun je eenvoudig aangeven wanneer je evaluatiemomenten zullen zijn. 

Let wel: Omaha System+ is geen ECD/EPD maar primair bedoeld voor het onderwijs. Na 

het invullen van de casus wordt het evalueren van de (voorbeeld) casus vaak niet verder 

uitgewerkt. Omaha System+ heeft het Agenda scherm waarin je kunt zien wanneer voor 

welke patiënt een evaluatie is gepland. Je kunt dan de patiënt kiezen en de consult 

gegevens ophalen (omdat ze in een databank zijn opgeslagen). Je kunt dan de 

onderdelen evalueren/aanpassen/uitbreiden en opnieuw opslaan (onder een nieuw 

consult omdat je dan verloop in de tijd mooi kan volgen en er onderzoek op kunt doen). 
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3.2. Factoren 
Dit is geen onderdeel van het Omaha System, maar wil je goede patëntenzorg leveren 

dan is een goede anamnese crusiaal. Dit kan op allerlei manieren. Voor NANDA-I, NOC, 

NIC heeft MedIctcare een MS-Word template met de Gordon patronen. Voor Omaha 

System en de ICF gebruiken we graag de Persoonlijk Factoren om je te helpen met 

zaken die bij een verpleegkundige anamnese van belang zijn. Eigenlijk kun je het scherm 

zien als de mogelijkheid om vrije tekst in te vullen en die dan van een typering te 

voorzien. We hebben 3 typeringen: 

1. Belemmerend: dit is iets waar de patënt last van heeft en graag ziet verbeteren 

2. Neutraal: kan een gegeven zijn of iets waar de patieny nog last, nog baat van 

heeft 

3. Ondersteunend: hier wordt de patënt gelukkig van en wil dat graag zo houden 

Omdat het op deze manier wordt ingevuld en in de Databank wordt opgeslagen kun je 

daar later ook onderzoek op doen en kun je dit door evaluaties in de loop van de tijd 

volgen. De lijst met Voorbeelden van Persoonlijk Factoren geeft de mogelijkheid om 

eenvoudig ECD/EPD zaken op te nemen. Je kunt ook zaken die voor de patiënt 

belangrijk zijn om te weten opnemen (dat kan verder gaan dan een verpleegkundige 

anamnese omdat die afhangt van de context waarin je als verpleegkundige je zorg 

verricht). 

 

Wanneer je op de knop Factoren klikt kom je in het Persoonlijke Factoren scherm en 

wordt meteen de mogelijkheid geboden om Persoonlijke Factoren toe te voegen (zie 

scherm hieronder). Nadat je één of meerdere Persoonlijke factoren hebt toegevoegd 

klik je op de Sluit knop. Je komt dan in het algemene vensten van de Persoonlijke 

factoren. Daar heb je diverse mogelijkheden: 

1. Toevoegen Klik hierop als je nieuwe Persoonlijke Factoren wilt toevoegen. 

2. Bewerk Klik op de Persoonlijke factor die je wilt bewerken/aanpassen en klik 

op Bewerk. 

3. Verwijder Klik op de Persoonlijke factor die je wilt verwijderen en klik op 

Verwijder. 

4. MS-Word Maak van de gekozen Persoonlijke factoren een mooie MS-Word 

uitvoer. 

5. Sluiten Sluit het Persoonlijke Factoren scherm af en ga terug naar het 

hoofdscherm. 

 

Je kunt het beste als volgt tewerk gaan. Open de Voorbeelden Persoonllijke Factoren 

boom en dubbel klik op het item waar je iets over wilt zeggen (b.v. Gezinsamenstelling). 

Door te klikken verschijnt in het Beschrijving veld Gezinsamenstelling: Je kun 

dan verder de informatie aanvullen (zie hieronder). Voordeel van deze aanpak is dat 

onderzoek over de inhoud makkelijker en beter wordt. 
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3.3. Formulieren 
Er is veel aanvullende informatie te vinden die je kan helpen bij een betere 

zorgplanning. We hebben wat zaken verzameld en door op de knop Formulieren te 

klikken krijg je de mogelijkheid om deze extra informatie te bekijken. 

 

 



Omaha System+ 39 

MedIctcare 2022 

3.4. Data 
Als je een consult hebt ingevuld kun je die in de Databank bewaren door op de knop 

Databank of Bewerk of MS-Word te klikken. Wanneer je een oude consult wilt 

oproepen dan klik je op de knop Data Er verschijnt dan een scherm zoals hieronder. Je 

kunt op een Patiënt naam zoeken (vul de naam in en druk op de knop Zoek. Leeg 

maakt de huidige selectie leeg). Je ziet links een lijst met namen, wanneer de laatste 

consult is geweest en hoeveel consulten er in de Databank voor deze persoon zijn. B.v. 

de patient Wietse Dol heeft 7 consulten in de databank en de laatste consult was op 5-

10-2022 om 15:32. Als je op de naam dubbel klikt of wanneer je op een naam zoekt 

krijg je rechts de consulten te zien. Je kunt een consult kiezen en dan met de Data knop 

de consult data laden om deze in het hoofdscherm te evalueren en/of aan te passen. 

Met de knop Sluiten sluit je het Data venster en keer je terug in het hoofdscherm. 

Vergeet niet als je de data hebt geladen om de datum en ijd van de consult aan te 

passen asl je een evaluatie doet (b.v. door op de knop Nu te klikken). 
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3.5. Agenda 
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3.6. Zorg info 
Zorgplannen zijn zeer gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden van het gebruik van 

Omaha System. Kies een zorgplan en klik op de knop Toon plan om het PDF document 

te bekijken. Wil je extra informatie over zorgplannen klik dan op de knop Uitleg. De 

knop Sluiten sluit het Zorg Info venster. Het mooiste is wel dat je de inhoud van het 

zorgplan kan ophalen en selecteren in Omaha System+. Dit doe je door op de knop 

Laden plan te klikken. Op deze manier krijg je snel inzicht waar je allemaal aan kan 

denken bij een patiënt met een bepaalde aandoening. In het hoofdscherm kun je in de 

linker boom (waar de domeinen en gebieden staan) met de rechter muis op een 

aandachtsgebied klikken. Er verschijnt dan een scherm waarin staat welke zorgplannen 

dit gebied gebruiken. 
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Zorgplannen: 
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Oefen Zorgplan: 

Hier een aantal casussen waarmee een zorgplan geoefent kan worden 
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Oefen Casus: 

Aantal casussen waar je het Omaha System mee kunt oefenen 

 
 

Toolkit Welbevinden: 

 
 

Data gedreven werken: 
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Rechter muis klik op aandachtsgebied Buurt/werplek veiligheid geeft: 
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3.7. Leeg 
Maak alle gekozen Omaha System items leeg en begin leeg aan het maken van een 

nieuwe Omaha System consult. 
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3.8. Zoeken 
Omaha System heeft veel mogelijkheden en als je nog niet bekend bent met de 

classificatie en het wil leren gebruiken is het Zoeken een belangrijke methode om 

kennis op te doen. Het programma heeft de mogelijkheid om op één maar ook op 

meerdere woorden te zoeken. De knop Leeg maak een eventuele vorige zoek actie leeg. 

Je kunt nu een woord in het edit veld typen (b.v. douche) en eventueel aanklikken of je 

op een heel woord wilt zoeken of Hoofd/kleine-lettergevoelig. Kies dan in welke items je 

wilt zoeken: 

1. Aandachtsgebied 

2. Definitie 

3. Signalen & Symptomen 

4. Actie 

5. Actievlak 

6. Gerelateerde medische diagnosen 

7. Scores 

8. Voorbeeld 

Vaak is zoeken in de eerste 4 voldoende, maar je kunt altijd meer doorzoeken als je wilt. 

Je keuze van waar je zoekt wordt voor de volgende zoekopdracht bewaard.  Klik dan 

op de knop Toevoegen om het woord in de zoekopdracht toe te voegen.  Je kunt 

meer woorden toevoegen en je volledige zoekopdracht is te zien in het tabbblad 

Zoeken. Ben je klaar met woorden toevoegen (in dit voorbeeld kijken we alleen naar 

douche) klik dan op Doorzoek Links in het scherm zie je dan welke aandachtsgebieden 

de zoekopdracht bevatten en hoevaak het woord/woorden gevonden is/zijn. Door op 

een aandachtsgebied te klikken zie je in het tabblad Resultaat de inhoud van het 

aandachtsgebied alsmede worden de zoekwoorden blauw gekleurd. Heb je de juiste 

aandachtsgebied gevonden dan kun je op de knop Aandachtsgebied klikken en ga je 

in het hoofdscherm naar het gekozen aandachtsgebied. Wil je de zoekopdracht 

aanpassen/verfijnen klik dan op de knop Filter Met de knop Sluiten sluit je het Zoeken 

venster. 

 

Omdat het voorbeelden boek Het Omaha System: Gids voor gebruik in Omaha System+ 

is ingebouwd kun je als niet expert zeer snel kennis opdoen van de inhoud van de 

classificatie door op woorden te zoeken die je vakgebied of jouw patiënten beschrijven. 
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3.9. Databank 
Bewaar je aangemaakte selecties/consult in de databank. Je moet wel een Patiënt naam 

hebben gespecificeerd anders wordt de data niet opgeslagen. Als je uitoer aanmaakt 

(Bewerk of MS-Word) wordt automatisch de data ook naar de databank 

weggeschreven. Door alle keuzes/selecties in een databank weg te schrijven kun je 

patiënt data terughalen en bekijken en kun je onderzoek gaan doen op de data. Alle 

data wordt opgeslagen op je eigen computer (dus niet in de cloud) en nooit gedeeld 

met anderen. 
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3.10. Bewerk 
De (RTF) editor van Omaha System+. Als je geen MS-Word hebt is dit een mooi 

alternatief en kun je het vaak ook gebruiken om uitvoer naar een ECD/EPD te knippen 

en te plakken. De interne editor is een volwaardige RTF editor die het mogelijk maakt 

om niet alleen tekst maar ook afbeeldingen te plaatsen/bewerken. De meeste knoppen 

spreken voor zich en hebben geen uitleg nodig. Wil je weten wat een icoon 

betekend/doet: ga er met de muis boven de knop staan en een hint wordt getoond. 
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3.11. MS-Word 
MS-Word uitvoer van je gekozen Omaha System elementen. Kort door de bocht een 

zorgplan. Het mooie is dat de uitvoer in MS-Word is en je die eenvoudig kan aanvullen, 

van lay-out veranderen etc. 
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3.12. Kennismaking 
Als je op deze knop klikt verschijnt er een PowerPoint van Stichting Omaha System 

Support die een kennismaking is met Omaha System. 

 

Onderstaande teksten komen van Stichting Omaha System Support. 
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3.13. Handleiding 
Als je op deze knop klikt dan verschijnt er een PDF document waarin meer achtergrond 

informatie over Omaha System wordt gegeven en waar je zaken als verpleegkundig 

redeneren krijgt uitgelegd. 

 

Onderstaande teksten komen van Stichting Omaha System Support. 
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3.14. Woordenlijst 
Onderstaande teksten komen van Stichting Omaha System Support. 

 

Classificatie Een terminologiestelsel waarin concepten en termen op basis van 

gemeenschappelijke kenmerken zijn ingedeeld. 

Codestelsel Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie 

wordt een codestelsel genboemd als de concepten geïdentificeerd worden met een 

code. 

Taxonomie Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in 

groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode 

worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening of 

classificatie, bijvoorbeeld ICD, die het resultaat ervan is. 

Terminologiestelsel Een lijst van termen en concepten binnen een specifieke domein. 

Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk zijn eigen doel en eigen 

kenmerken. 

 

BEGRIPPEN BEHOREND BIJ GEBIED | CLASSIFICATIE 
Domeinen Vier algemene terreinen die de praktijk van de zorgverlening beslaat en die 

een groepering bieden voor (aandachts-)gebieden van een cliënt. 

Gebied | Classificatie Veelomvattende, geordende, niet-limitatieve, onderling 

uitsluitende taxonomie ontworpen om gezondheids-gerelateerde (aandachts-)gebieden 

van een cliënt te kunnen identificeren. 

Gebieden Unieke cliëntgebonden (aandachts-)gebieden, behoeften, krachten / sterke 

kanten, focus-punten of toestanden die van invloed zijn op ieder mogelijk aspect van 

het welzijn/ 

welbevinden van de cliënt; verpleegkundige diagnoses bepaald vanuit het 

cliëntperspectief. 

Kenmerken Twee sets met termen (individu, Leefeenheid, Gemeenschap en 

Gezondheidsbevordering, Potentieel en Actueel) gebruikt in combinatie met gebieden, 

en die het 

voor zorg- of hulpverleners mogelijk maken om vast te stellen wie het gebied 

'toebehoort' en de mate van ernst in relatie tot krachten / sterke kanten van een cliënt, 

risicofactoren en signalen en symptomen. 

Signalen Tekenen, objectief 'bewijs' voor een tekort of gebrek op een bepaald gebied. 

De zorg- of hulpverlener identificeert, beschrijft en legt signalen vast als het Kenmerk 

'Actueel'van toepassing is; duidend op een actueel (aandachts-)gebied / probleem. 

Symptomen Subjectief 'bewijs' voor een tekort of gebrek op een bepaald gebied. De 

zorg- of hulpverlener identificeert, beschrijft en legt symptomen vast als het Kenmerk 

'Actueel' van toepassing is; duidend op een actueel (aandachts-)gebied / probleem. 
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BEGRIPPEN BEHOREND BIJ ACTIE | CLASSIFICATIE 
Actie-Classificatie Veelomvattende, geordende, niet-limitatieve, onderling uitsluitende 

taxonomie gebruikt om interventies en activiteiten van zorg- of hulpverlener te 

beschrijven. De Actie-Classificatie is ontworpen om Gebied-specifiek te zijn en wordt in 

combinatie daarmee gebruikt.  

Acties Interventies of activiteiten die worden uitgevoerd om een specifieke 

(aandachts-)gebied te adresseren en om gezondheid te verbeteren, te handhaven of te 

herstellen of om ziekte te voorkomen. 

Actievlakken Unieke onderwerpen van interventies of activiteiten die dienen om ze 

nader te beschrijven en vast te leggen, het 'vlak' waarop men acties uitvoert, 

interventiegebied. 

Soorten Acties Vier brede categorieën die een structuur bieden voor het beschrijven en 

vastleggen van interventies of activiteiten. 

Specificatie Gedetailleerd onderdeel van de verklaring/ notatie van een actie, dat 

ontwikkeld is en vastgelegd wordt door de zorg- of hulpverlener. Bevat een verdere 

zorgbeschrijving en/ of cliënt specifieke informatie. 

 

BEGRIPPEN BEHOREND BIJ SCORESCHAAL | METING PER 

GEBIED, UITKOMSTEN 
Scoreschaal per Gebied Een veelomvattend, systematisch, periodiek/ evaluatie-kader, 

ontworpen om het verloop bij de cliënt te kunnen meten in relatie tot gezondheid 

gerelateerde (aandachts-) gebieden. 

Scores Vijf numerieke keuzes behorend bij drie Likert~schalen: de numerieke keuzes en 

schalen verbeelden de meest negatieve en de meest positieve staat van een 

(aandachts-)gebied in relatie tot de Kennis, het Gedrag en de Status. Zorgverleners 

moeten scores bepalen gebaseerd op de clientinformatie, niet op hun waarden of 

vooroordelen. 
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3.15. Kaart 
Twee paginas die het gebruik van Omaha System goed samenvatten.  

Onderstaande teksten komen van Stichting Omaha System Support. 
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3.16. Instellingen 
Iedere gebruiker heeft zijn eigen voorkeuren. In dit venster kun je als gebruiker een 

aantal zaken in Omaha System+ aanpassen. Dit kan zijn  

•  het gebruikte font en de grootte van het font 

•  kleuren die in het programma en de uitvoer worden gebruikt 

•  voorgedefinieerde scherm huiden  

•  opties die je kan aan uitzetten 

 



Omaha System+ 60 

MedIctcare 2022 

 



Omaha System+ 61 

MedIctcare 2022 

 



Omaha System+ 62 

MedIctcare 2022 

3.17. Info 
Toon dit informatie systeem. 
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3.18. Wie 
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3.19. Stop 
Afsluiten van Omaha System+ 
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4. Updates 
Elke keer als je Omaha System+ opstart wordt er op het internet gekeken of er een 

update is van het programma. Als dit zo is dan verschijnt onderstaande scherm. Door op 

Informatie over Update te klikken wordt een webpagina geopend waarin staat wat de 

laatste update is (een korte omschrijving staat al in dit scherm, b.v. hier: Laatste beta 

release (na update handleiding officiele release)). Door op Sluit Omaha System+ en 

download Update te klikken wordt de nieuwste versie van het programma gedownload 

en geïnstalleerd. Wil je niet dat er bij het opstarten op een update wordt gecontroleerd: 

vink de optie Doe geen controle op updates bij het opstarten aan. Wil je gewoon 

door met het programma klik dan op de knop Doorgaan. 
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5. Tips Stichting Omaha System Support 
Onderstaande teksten komen van Stichting Omaha System Support. 

  

Ongeveer 80 procent van de wijkverpleegkundigen in Nederland gebruikt het Omaha 

System om acties en uitkomsten van de zorg voor cliënten beter te kiezen, te sorteren 

en vast te leggen. Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis blijven wonen. 

Dat betekent dat zorg- en welzijnsprofessionals meer gaan samenwerken. Eenheid van 

taal is daarom belangrijk. Dat kan met het classificatiesysteem Omaha System. 

Het Omaha System geeft je inzicht in wat je doet als verpleegkundige of verzorgende. 

Gebruik het daarom niet als een invuloefening. Adviseurs van de stichting Omaha 

System Support deden onlangs een audit bij een woonzorgcentrum. Zij geven vijf tips 

voor zorgverleners die met het Omaha System werken. 

 

1. ZET JUISTE INFORMATIE IN AANLEIDING 

Zorg ervoor dat de informatie in de Aanleiding zo is dat medewerkers weten wat van 

belang is voor die cliënt om de zorg persoonsgericht te maken. Denk hierbij aan: 

1. Aanleiding intramuraal verblijf en zorgplan. 

2. Ziektebeeld/aandoening/situatie waaruit de aandachtsgebieden voortvloeien. 

3. Wat is voor de cliënt belangrijk voor goede zorg? 

4. Wat is van belang voor goed samenspel met verwanten? 

5. Belangrijke informatie over toegang woning en voor goede omgang en 

bejegening 

 

2. UITGANGSPUNT AANLEIDING: WAT VERDIENT AANDACHT? 

Neem bij het bepalen van aandachtsgebieden als uitgangspunt: wat verdient aandacht 

bij deze client door middel van dienstverlening. Aandachtsgebieden zijn geen 

opsomming van problemen. 

1. Download de handleiding (pdf) 

 

3. DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER SCORES 

Maak duidelijke afspraken over de scores op de signalen en symptomen bij het 

aandachtsgebied. 

Richt de scores op een aandachtsgebied, niet op de hele cliënt. In de toelichtingen kun 

je zaken specifieker vastleggen: dit streven we na met onze zorgverlening. Beschrijf 

passende acties, dan kun je rapporteren bij het aandachtsgebied en weet je of deze 

acties daadwerkelijk helpen de streefscore te behalen. 

 

4. VOORKOM MASSA AAN ACTIES 

Beschrijf acties zo dat je er op kunt rapporteren; voorkom een massa aan acties bij één 

aandachtsgebied 

https://www.omahasystem.nl/Site_Omaha/docs/pdf/Handleiding-def.pdf
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5. ZIE OMAHA SYSTEM ALS ONDERDEEL VAN HET METHODISCH WERKEN 

Werken met het Omaha System is geen ‘knoppentraining’ of een invuloefening, maar is 

onderdeel van het methodisch werken. Dit is een inhoudelijk denk- en redeneerproces, 

waarbij je in gezamenlijke besluitvorming komt tot de conclusies die je kunt vastleggen 

met de classificaties in Omaha System: wat vraagt aandacht bij de cliënt, wat zijn de 

signalen en symptomen, waar werk je naar toe, welke interventies zijn nodig? 

 

Praktische materialen voor werken met Omaha 

Op de website van de Stichting Omaha System Support vind je materialen die je 

ondersteunen bij het gebruik van het Omaha System, zoals 

een handleiding, voorbeeldzorgplannen en start- en scholingspakketten. Iedereen kan 

deze gebruiken. Is je organisatie lid van de stichting, dan kun je nog veel meer 

materialen gebruiken. 

https://www.omahasystem.nl/omaha-materiaal.html
https://www.omahasystem.nl/Site_Omaha/docs/pdf/Handleiding-def.pdf
https://www.omahasystem.nl/voorbeeld-verpleegplannen-zorgplannen.html
https://www.omahasystem.nl/startpakket-omaha-system.html

