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Achtergrond: OMAHA System in de gezondheidszorg

Zorg- en welzijnsmedewerkers gaan steeds meer samenwerken op 

lokaal niveau. Naast huisartsen en medewerkers in het sociale 

domein krijgen ook wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners 

een positie in de eerstelijnszorg. Het verbinden van het medische en

het sociale domein gebeurt onder andere door gebruik van een 

gezamenlijke terminologie, oftewel: eenheid van taal bij het 

classificeren van patiënten en cliënten.

Resultaten bereiken

De overheid stimuleert deze ontwikkeling en stelt zorg- en welzijns-

medewerkers verplicht om digitaal te classificeren, bijvoorbeeld via 

het Omaha System. De eenduidige terminologie van het Omaha 

System is namelijk niet alleen extramuraal, maar ook intramuraal 

te gebruiken. Leveranciers van digitale cliënt- en patiëntdossiers 

(ECD’s/EPD’s) zien het belang van transparant rapporteren en sluiten 

aan op het Omaha System. Zo kunnen zorg- en welzijnsmedewerkers 

elkaar laten weten wat zij doen in welke situatie en welke resultaten 

zij daarmee bij patiënten en cliënten bereiken.

‘Voor studenten Zorg

& Welzijn is kennis 

van het Omaha System

essentieel voor een

professioneel

functioneren in het

toekomstige

werkveld!’
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OMAHA System in het curriculum Zorg & Welzijn

Het medische en sociale domein zien actuele kennis van het Omaha 

System en praktische kennis van ECD’s en EPD’s als steeds meer 

gewenst. Vanuit deze ontwikkeling is lesmateriaal beschikbaar dat 

aansluit op het verbinden van zorgdomeinen, de mogelijkheden van 

digitaal rapporteren en de praktijk van de eerstelijnszorg. 

Uitgangspunt is dat het lesmateriaal een waardevolle basis vormt 

binnen de stage en de beroepspraktijk en dat het Omaha System 

van toepassing is binnen de gehele BBL- en BOL-opleiding.

Geaccrediteerd lesmateriaal

Het lesmateriaal sluit aan op de oefenopdrachten van het Consortium

Beroepsonderwijs en is gebaseerd op de werkprocessen vanuit de 

kwalificatiedossiers van de Zorg- & Welzijnopleidingen. Het materiaal

is samengesteld door inhoudelijk deskundigen van verpleeg- en 

verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen, 

gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans en geaccrediteerd door

de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

The Competence Group is als scholingsbureau gecertificeerd door de

Stichting Omaha Support Nederland voor het ontwikkelen van les-

materiaal over het Omaha System. Het Consortium Beroepsonderwijs 

biedt via de digitale leermiddelenbibliotheek Digibib een platform 

voor de uitlevering van dit lesmateriaal.
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Overzicht lesmateriaal

Docenten

Voor de overdracht van kennis over het Omaha System aan 

studenten Verzorging en Verpleegkunde is een geaccrediteerd 

kennistraject ontwikkeld. Dit traject bestaat uit klassikale training in 

combinatie met een aantal e-learning-modules. De tijdsduur van dit 

traject bedraagt zes uur. Uw trainingsgroep bestaat uit maximaal 

twaalf docenten en wordt voorzien van een lunch en lesmateriaal. 

De toegang tot uw e-learning wordt persoonlijk en ruim voorafgaand

aan uw training beschikbaar gesteld.

Studenten

Voor de voorbereiding van studenten Zorg & Welzijn op de 

systematiek en het methodisch werken volgens het Omaha System 

zijn e-learning-modules beschikbaar. Dit materiaal bestaat onder 

andere uit theorie, test-jezelf onderdelen en interactieve simulaties 

van de meest gebruikte EPD-systemen in Nederland. Dit lesmateriaal

kan tevens als naslag of als verdieping van reeds behandelde lesstof

worden ingezet.

Kenmerken e-learning

• De opbouw van de meeste e-learning-modules bestaat uit een

pre-toets, theorie en een afsluitende toets;

• De inhoud van de modules is zeer divers, zoals casussen, filmpjes,

storytelling en 360 graden beeldmateriaal;

. De modules zijn aanvullend en uitstekend in te zetten als opfrisser

van behandelde onderwerpen of als verdieping na een gevolgde les.
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Voor docenten: klassikale training Omaha System

• Maak kennis met de historie en visie;

• Interactief trainen en kennis uitwisselen;

• Werken met toepassingen en richtlijnen;

• Toepassen aan de hand van casussen;

• Oefenen met assessments, zorgplannen en meer.

Voor studenten en docenten: e-learning Omaha System

• Werken met het Omaha System (intramuraal én 

   extramuraal);

• Zorgplan maken volgens het Omaha System;

• Rapporteren volgens het Omaha System;

• Het Omaha System in ONS, het ECD van Nedap 

   Healthcare;

• Het Omaha System in mijnCaress, het ECD van

   PinkRoccade Healthcare.

Wij adviseren de inzet van e-learning-modules in de eerste leerjaren

te begeleiden. Zo kunnen pre-toetsen worden ingezet om begrippen

te herkennen en als leerdoelen te gebruiken. De modules kunnen

klassikaal worden doorlopen en de casussen kunnen gezamenlijk

worden doorgenomen. Uiteraard is de docent vrij om alle modules

naar eigen inzicht in te zetten.



Meer informatie

Neem contact op met The Competence

Group, telefoon (030) 256 56 25, 

e-mail info@competence.biz.

Wilt u meer informatie over de 

koppeling met Digibib, neem dan 

contact op met de consulent 

Beroepsonderwijs voor Zorg & Welzijn 

van het Consortium Beroepsonderwijs: 

telefoon (033) 246 04 47, e-mail

icthelpdesk@consortiumbo.nl.


