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1. Inleiding 
De handtekening module biedt organisaties de mogelijkheid om in specialistische applicaties die op 
het Stb Zorgplatform zijn ontwikkeld handtekeningen te plaatsen. De plaats waar de handtekening 
gezet kan worden is door de organisatie zelf in te richten.  
 
Voor het gebruik van deze module is Flash benodigd en een Wacom tekentablet. Het tablet valt niet 
binnen de aanschafkosten van de module en dient door de organisatie zelf aangeschaft te worden. 
 

2. Inrichten handtekening module 
Het inrichten van deze module wordt vanuit het admin menu gedaan. Open deze vanuit het navigatie 
menu.  

 
Afbeelding 1: openen admin menu. 

 
Open de optie ‘validatie en locken’. 

 
Afbeelding 2: openen de map validatie en locken.  
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Open nu de map ‘parafen’. De ingestelde parafen worden in de linker kolom zichtbaar. 

 
Afbeelding 3: weergave ingestelde parafen. 
 

3. Nieuwe handtekening aanmaken 
Klik op ‘nieuw’ in bovenstaande afbeelding om een nieuwe handtekening aan te maken.  
Volgend scherm wordt zichtbaar. 

 
Afbeelding 4: aanmaken nieuwe handtekening. 

 
Vul bovenstaand scherm in en sla de wijzigen op.  
 

Invoer Omschrijving 

Naam handtekening Geef hier een eenduidige naam voor de handtekening. 

Type Geef hier de optie “patiënt’’ aan. 

Dubbel Geen input nodig. 

Overrule all Indien aangevinkt, wordt er automatisch een oogje ter 
goedkeuring geplaatst. 

Tabel Geen input nodig. 

Widget Hier wordt aangegeven waar in het systeem de handtekening 
moet worden geplaatst. 

Sort Bepaalt de volgorde van weergave in het dossier. 

Secundary locks Hier kunnen tabellen worden geblokkeerd. 

Einddatum De geldigheidsduur van een handtekening wordt hier vastgelegd. 

Qb_name Dit veld wordt door het LSFD gegenereerd en is nodig voor het 
maken van data analyses. 

Tabel 1: invulvelden nieuwe handtekening. 
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4. Handtekening functionaliteit in het LSFD 
Toets bij het inloggen van de LSFD applicatie op de knop ‘inloggen’ en houd tevens de controle toets 
ingedrukt. Door deze combinatie verschijnen in de Widgets rechts onderaan icoontjes waarbij direct 
een handtekening (in dit geval een handtekening) ingericht kan worden die voortaan bij de Widget 
beschikbaar is. Op sommige widgets staan deze icoontjes meerdere keren. In dit geval zijn 
‘subformulieren’ gebruikt. Gebruik de iconen die onderaan staan. Deze behoren bij het 
overkoepelende formulier. Zie onderstaande voorbeeld: 

 
Afbeelding 5: handtekeningen weergave. 
 

4.1 Plaatsen van een handtekening  
Open de widget van de patiënt zoals afgebeeld in afbeelding 5. Klik op de het ‘Pen icoon’ 
rechtsboven in de widget. De parafen en handtekeningen die bij deze widget beschikbaar zijn (door 
de organisatie aangemaakt) worden weergegeven. 
 

 
Afbeelding 6: openen handtekening. 
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Kies vervolgens de handtekening die gewenst is. Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Afbeelding 7: zetten van een handtekening. 

 
De handtekening wordt gezet over een ‘watermerk’. Als standaard watermerk wordt de naam van de 
titel van de handtekening vermeld. Deze is aan te passen door in het veld ‘watermerk’ de tekst aan te 
passen. Om de handtekening te zetten, kan met de muis, pentablet of in geval van een touchscreen 
direct op het scherm een handtekening worden gezet. 
 

4.2 Weergave geplaatste handtekening 
Indien een handtekening is geplaatst wordt dit zichtbaar middels een groene vinkje ‘V’.  

 
Afbeelding 8: handtekening ontvangst. 

 
Bij het openen wordt de geplaatste handtekening als volgt weergegeven. 

 
Afbeelding 9: handtekening ontvangst weergave. 


