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1. Inloggen in Ons Medewerkerportaal 

 

Open je internetbrowser en ga naar het volgende internetadres: 

https://privazorg.startmetons.nl 

Je ziet onderstaand inlogscherm. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 
aanmelden. 

 

 
 
Het is mogelijk dat je na het inloggen een sms-code krijgt toegestuurd op je mobiele telefoon. 
Bekijk deze op je telefoon, vul deze in het invulveld in en klik op “Valideer”. 

 

Gebruik van de “gratis” Ons Toegangscode app zorgt voor minder kosten voor de 
organisatie! Zie hoofdstuk 2. 

 
Na het inloggen zie je onderstaand scherm: 

 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 

https://privazorg.startmetons.nl/
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2. Ons app installeren 

Vanuit Nedap zijn er een aantal apps apps beschikbaar in de Play store of App store van 
je telefoon: 

 
• Nedap Ons app: voor berichtenuitwisseling met collega’s; 

• Ons Dossier app: om dossiers in te zien en te rapporteren; 

• Ons Toegangscode app: om de (inlog) sms-code via een app te ontvangen; 
 

Hieronder staat de installatie van de Nedap Ons app uitgelegd, maar de werking van de 
andere apps werkt op dezelfde wijze. Let op! Je hoeft maar één app te koppelen, dus niet alle 
drie. 
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3. Gebruik Nedap Ons app 
 
Volg onderstaande stappen om de Nedap Ons app op je telefoon te installeren: 

 
1. Open de App store of de Play store op je telefoon 
2. Zoek op ‘Nedap Ons; 
3. Installeer de app 
4. Open de app wanneer de geïnstalleerd is 
5. Je ziet een code in beeld (schrijf deze niet op) 
6. Open je medewerkerportaal en klik op ‘Mobiele app 
7. Vul de code van stap 5 in het invulveld in het medewerkerportaal in 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Klik op doorgaan en verifieer de koppeling 
9. De app opent zich nu, kies een pincode en hij is klaar voor gebruik. 

 

 
Berichten 

 
Wanneer je de app opent en je gaat naar berichten krijg je direct 

een overzicht van verschillende berichten. Dit kunnen berichten 

zijn die jij aan collega’s hebt verstuurd of berichten die collega’s 

naar jou hebben gestuurd. 

Je ziet daarbij ook hoeveel reacties er al zijn geplaatst op dit 

bericht. Klik op het bericht om een reactie te plaatsen. Er 
verschijnt een tekst vak met reageer. Je kunt hierbij ook een foto 
toevoegen. 

 
 

Klik vervolgens op  om je reactie te versturen. 
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Nieuw bericht aanmaken 

 

Klik rechtsboven op het icoontje om een nieuw bericht aan te maken. 

Vervolgens kies je eerst aan wie je een bericht wilt sturen, 
Bij ‘1’ (zie afbeelding op volgende pagina). Standaard staat hier ‘mijn team’ Wil je je bericht 
alleen naar een één of meerdere specifieke collega’s sturen dan verwijder je ‘mijn team’ en 
zoek je de collega’s op. Als je het team naam weet kun je die ook invoeren. 

 
Specifieke personen geeft hij weer in oranje en 
groepen in het groen. 

 

Vervolgens type je je bericht onder de ontvangers. 

Bij ‘2’ voeg je een afbeelding toe indien nodig. 

Bij ‘3’ verzend je het bericht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna kan de twee andere app’s downloaden voor gebruik: 

✓ Ons Toegang 
✓ Ons Dossier. 

 

Downloaden is voldoende; koppelen is niet meer nodig. 

 
 

4.  
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Gebruik Nedap Ons app 

Met de Ons Dossier app kunnen dossiergegevens van cliënten geraadpleegd en aangevuld 
worden. 

 
Ons Dossier app installeren 

 
Zoek in de Google Play store (Android) of via 
de App store (iOS) "Ons Dossier" op. 
Installeer de app volgens de stappen op het 
scherm. 

 
 

Via de Ons Dossier app kun je makkelijk: 
 

• Een complete lijst van al je cliënten bekijken 

• Bekijk cliëntinformatie 

• Bekijk wilsbeschikking, contactpersonen en notities 

• Bekijk het zorgplan en rapporteer op doelen uit het zorgplan 

• Bekijk en maak rapportages zoals: tekst, gewicht, bloeddruk, temperatuur, bloedsuiker, 
etc. 

• Bekijk en maak metingen 
 

Het is in de Ons Dossier app mogelijk om dossiers in te zien en rapportages te schrijven op 
het moment dat er geen internetverbinding is. Als je geen cliënten in je planning hebt, of 
waarbij je recentelijk niet hebt geregistreerd, moet je de cliënt de eerste keer opzoeken 
terwijl je wel verbinding hebt (via de zoekfunctie). Daarna is het dossier van die cliënt ook 
zonder internetverbinding (offline) in te zien. 
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Zoeken naar een cliënt 

 
Wanneer je de app opent zie je drie onderdelen. 

 
Ten eerste zie je een witte zoekbalk waar je een specifieke cliënt op 
achternaam kan zoeken. 

 

Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op “Haa” zal onder andere de heer 
“Haas” naar voren komen. Wanneer je op haar naam of foto klikt open 
je haar dossier. 

 
Ten tweede zie je onder de zoekbalk een overzicht van de cliënten die 
je als laatst hebt bezocht. Hier geldt ook, wanneer je op de naam van 
een cliënt klikt open je het dossier van die specifieke cliënt. 

 

Ten derde zie je de 3 streepjes (menu) links bovenin. 

 
 

Hier vind je de keuze cliënten. 
• Mijn rapportages 

• Instellingen 

• Feedback (over deze app aan de ontwikkelaars van NEDAP) 

• Afmelden. 
• Helemaal onderin zie je de versie van de app. 

 

Wanneer op een cliënt klikt opent het dossier dat bestaat uit vier 
onderdelen: 

• Voorblad 

• Rapportages 

• Metingen 

• Zorgplan 

• Agenda (doet de agenda het niet dan moet je deze activeren in het menu onder tab 
instellingen) 
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Voorblad 

 

Op het tabblad “Voorblad” is administratieve 
en medische informatie van de cliënt te 
vinden, zoals het primaire adres, 
geboortedatum, cliëntnummer, administratieve 
notities, medische notities, contactpersonen, 
externe zorgleveranciers en de 
wilsbeschikking van de cliënt met betrekking 
tot bijvoorbeeld reanimatie. 

 
Het tabblad “Voorblad” is het enige tabblad in 
de Ons Dossier app waar je geen wijzigingen 
kunt doorvoeren. Binnen dit tabblad kun je 
alleen informatie lezen. Wijzigingen voer je bij 
“Ons Administratie” in. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Icoontje “Wel reanimeren” 
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Rapportages 

 

Op het tabblad rapportages kun je de rapportage bij 
de client uitlezen. 

 
Bovenin kun je op ‘alle rapportage’ klikken 
Hier kies je vervolgens voor: 
• Familiecommunicatie: (Caren) 

• Medische rapportage: (Arts, fysio etc) 

• Mijn rapportage’s: (hier vindt je de rapportage die 
je zelf hebt geschreven.) 

 
Vergeet niet om ‘alle rapportage weer te selecteren 
als je ook de andere rapportage wilt lezen. 

Met bovenstaande icoontjes kun je langere 
rapportage uitklappen. 

 

En met de ster bekijk je alleen de gemarkeerde 
rapportage. 

 

Met het plusje onderin het scherm open je een nieuw 
scherm. Gebruik deze alleen als je het niet aan een 
zorgprobleem/acties kan hangen 

 
De nieuwste rapportage staat hierbij altijd bovenaan. 
Hoe verder je naar onder scrolt, hoe ouder de 
rapportages worden. 

 
Sommige rapportages bevatten een paperclip- 
icoontje. (zoals hiernaast weergegeven) Dit 
icoontje betekent dat de rapportage is gemaakt 
onder het tabblad “Zorgplan”, hier komen we later 
nog op terug. 

 

Je kunt de rapportage ook gelijk markeren. Zoals 
de ster nu is weergegeven staat de markering aan. 
Is hij volledig blauw. Je kunt ten alle tijd markering 
uitzetten. Dit kun je bv doen als een client voor 
vanavond de zorg heeft afgezegd. Collega die 
later komt kan de markering eraf halen bij het 
volgende zorg moment. Zo houdt je gemarkeerde 
rapportage zo ‘clean’ mogelijk. 
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Metingen 

 

Naast het maken van tekst rapportages kun je ook verschillende 
metingen maken via het tabblad “Metingen”. 
Deze zijn verdeeld in verschillende rapporttypen zoals gewicht, 
bloeddruk, etc. 

 

 

Door op een van de metingen te tikken krijg je de geschiedenis 
van de metingen van dat rapporttype te zien. 

 

 
 

 
 
 

 

 
Wanneer je een nieuwe meting wilt maken klik je op het 
plusje en vul je alle gegevens in. Je slaat de meting op door 
rechtsboven in het scherm op het vinkje te klikken. Je 
meting is nu opgeslagen. 

 
Als je in het verleden nog een 
meting wilt invoeren kun je op 
het pennetje drukken en 
vervolgens de juiste tijd 
toevoegen (dit kan tot 
maximaal 24 uur in het 
verleden) 
Druk op OK om deze op te 
slaan. 
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Zorgplan 

 
In het tabblad “Zorgplan” kan je aan de ene kant het huidige 
actieve zorgplan van de cliënt bekijken. Aan de andere kant is 
het mogelijk om per doel een voortgang te maken én te 
rapporteren. 

 

Als je met Omaha werkt kun je de aanleiding ook zien (hier 
staat de voorgeschiedenis vermeld) 

 
In de afbeelding hiernaast zie je 
hoe één aandachtgebied inclusief 
doel en actie eruitziet. Per doel 
zie je een knop “Rapporteer” waar 
je een specifieke rapportage kunt 
maken voor dat doel. 

 
Wanneer je klikt op “Rapporteer” 
kun je vervolgens een rapportage 
maken. 

 
Het gekozen doel staat voor de 
zekerheid nogmaals omschreven. 
Door te klikken op het vinkje 
rechts bovenin het scherm sla je 
de rapportage op. 

 

 

Offline werken 

 
Het is in de Ons Dossier app mogelijk om dossiers in te zien en rapportages en metingen te 
maken op het moment dat er geen internetverbinding is. 
Als je geen cliënten in je planning hebt of waarbij je recentelijk niet hebt geregistreerd, moet 
je de cliënt de eerste keer opzoeken terwijl je wel verbinding hebt (via de zoekfunctie). 
Daarna is het dossier van die cliënt ook zonder internetverbinding (offline) in te zien. 

 
 

5. Gebruik Ons toegangscode app 

 
De aanvullende authenticatiecode die Ons gebruikt kan op twee manieren worden 
gegenereerd. Aan de ene kant via een SMS of gesproken bericht, aan de andere kant via de 
Ons Toegangscode App. 

 
Enkele voordelen van de toegangscode app: 

 
• De kosten zijn lager, omdat er geen SMS bericht verstuurd hoeft te worden. 

• De toegangscode app is niet afhankelijk van het mobiele netwerk. Bij een slecht 
netwerk is deze manier van werken dus stabieler dan via een SMS bericht. 
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Hoe te gebruiken? 

 

Zoek Ons Toegangscode via de Playstore of App Store en download deze app. 
 
Zodra de app is gekoppeld zal je zodra je wilt inloggen in het Medewerkerportaal, na het 
invoeren van je gebruikersnaam en wachtwoord, de vraag krijgen om je code uit de App in te 
voeren. Als je telefoon op dat moment een werkende internetverbinding heeft zal de app 
zelfs automatisch opstarten. Mocht dat niet gebeuren; open dan de app handmatig en voer 
de code in het Medewerkerportaal in. 

 

De code die je in de app ziet is 30 seconden geldig. 

 

 


