Gebruikshandleiding
arrangementenmodule
Met de arrangementenmodule wordt u
ondersteund in het samenstellen van een
arrangement voor de cliënt. In deze
gebruikershandleiding worden de
belangrijkste punten kort besproken te weten:

Subdoel toevoegen
Het is mogelijk aan een resultaatgebied
subdoelen toe te voegen. Om een subdoel toe
te voegen klikt u op ‘Voeg een subdoel toe’.

1) Arrangement samenstellen
2) Opdracht en zorgaanbieder selecteren
3) Afronden en exporteren

Stap 1: Arrangement samenstellen
Het samenstellen van een
ondersteuningsarrangement begint met het
kiezen van resultaatgebieden en
ondersteuningselementen. Afhankelijk van het
gekozen resultaatgebied worden
ondersteuningselementen beschikbaar.

U kunt subdoelen selecteren uit een lijst
geformuleerde doelstellingen. U kunt kiezen
voor specifiek of generiek geformuleerde
doelstellingen. Na het selecteren van
subdoelen klikt u op ‘sluiten’ om terug te
keren naar de arrangementenmodule.

Intensiteit kiezen
Per resultaatgebied of ondersteuningselement
kiest u een intensiteit. Het kiezen van een
intensiteit is verplicht voordat naar de
volgende stap kan worden gegaan.
Ondersteuningselementen hebben minimaal
de intensiteit die is gekozen

Stap 2: Opdracht selecteren
Na het samenstellen van het
ondersteuningsarrangement kunt u een
opdracht kiezen. Afhankelijk van het gekozen
arrangement zijn er opdrachten beschikbaar.
U wordt hiermee geholpen om de juiste
leverancier te kiezen.
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Stap 5: Samenvatting
In de samenvatting vindt u een overzicht van
het door u samengestelde
ondersteuningsarrangement, opdracht,
zorgaanbieder. Wanneer alles compleet is
kunt u het arrangement exporteren. Onderaan
de samenvatting vindt u 4 buttons.

PDF

Stap 3: Zorgaanbieder selecteren
Afhankelijk van de gekozen opdracht worden
de mogelijke zorgaanbieders getoond. U kunt
hier een keuze maken.

Middels de button ‘PDF’ kunt u een PDF
downloaden van de samenvatting.

PDF zonder bedragen
Deze button biedt u de mogelijkheid om de
samenvatting van het ondersteuningsarrangement te downloaden zonder de
bedragen van het arrangement.

Mail
Na het klikken op mail kunt u het e-mailadres
invoeren waar u het samengestelde
ondersteuningsarrangement naartoe wilt
sturen. Op het ingevoerde mailadres wordt
een mail ontvangen met als bijlage het
samengestelde ondersteuningsarrangement.

Stap 4: Afronden
Indien gewenst kunt u hier een
identificatienummer, gewenste begin- en
einddatum en opmerking invullen. Deze
gegevens worden meegenomen in de
samenvatting van het samengestelde
ondersteuningsarrangement.

Klembord
Met de button ‘klembord’ kunt u in een keer
het samengestelde arrangement ergens ander
plakken.

Opnieuw beginnen
Heeft u het arrangement geëxporteerd en
bent u klaar, dan kunt u de browser afsluiten
of een nieuw arrangement samenstellen. Het
huidige arrangement wordt niet opgeslagen in
de browser. Vergeet deze niet te exporteren.
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