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Beeldzorg

Medicatieveiligheid

Wondzorg



Beeldzorg
Met de Beeld Zorg App kun je zorg op afstand leveren aan één
of meerdere mensen en daarmee slimmer en efficiënter een
antwoord bieden op zorgvragen in onder andere de thuiszorg,
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor
kunnen zorgmomenten slimmer worden ingezet en een
antwoord worden geboden op de veranderende zorgvraag.

De belangrijkste functionaliteiten zijn:

• Gebruiksvriendelijke en intuïtieve app die door iedereen te
gebruiken is.

• Multi-call functie, zodat zorgmedewerkers en familieleden
eenvoudig aan een gesprek kunnen worden toegevoegd.

• Op elk device te gebruiken met elk besturingssysteem. Zowel
via een app als een webversie.

Gebruik van de Beeld Zorg App zorgt ervoor dat je
zorgmomenten nog efficiënter, flexibeler en met oog voor
privacy inzetten. Het is minder invasief dan een fysiek bezoek,
maar geeft een beter beeld van hoe het bij iemand gaat ten
opzichte van telefonisch contact. Ook worden deze
zorgmomenten automatisch geregistreerd in de management
rapportagetool zodat de zorgmomenten kunnen worden
gedeclareerd.
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Medicatieveiligheid
Met Curo Apotheek stellen apothekers toedienlijsten digitaal
beschikbaar. Voor de zorgmedewerkers is het met de Medicatie
Controle App altijd digitaal inzichtelijk wanneer, welke
medicatie door wie moet worden toegediend en kan bij
risicovolle medicatie de dubbele controle digitaal worden
uitgevoerd. Hierdoor wordt de kans op fouten verkleind.

De belangrijkste functionaliteiten zijn:

• Altijd actuele toedienlijsten en het Actueel Medicatie
Overzicht (AMO) digitaal beschikbaar.

• Elektronische toedienregistratie en versneld aftekenen.

• Dubbele controle kan digitaal worden uitgevoerd en
geregistreerd met een cliënt of mantelzorger, collega ter
plaatse, of op afstand door collega’s of een zorgcentrale.

Gebruik van de Medicatie Controle App en Curo Apotheek zorgt
ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden. Zo is er altijd
actuele informatie beschikbaar, wordt het aantal MIC
meldingen verlaagd en de samenwerking in de keten verbeterd.
Daardoor kunnen medicijnen veilig en verantwoord worden
toegediend.

.

Wondzorg
Met de Wond Zorg App is het mogelijk om de wondbehandeling
in een digitaal dossier te regisseren, beschrijven, de voortgang
vast te leggen (in foto en tekst) en resultaten en vragen met
andere zorgverleners en behandelaren te delen. Je kunt per
wond een dossier aanmaken, uniform rapporteren en collega-
zorgverleners en/of behandelaren uitnodigen in het dossier.

De belangrijkste functionaliteiten zijn:

• Digitaal wonddossier met wondbehandelplan

• Wondscan op basis van de ALTIS-methode en het TIME-
model

• Communicatieplatform voor contact met betrokkenen in de
keten

Gebruik van de Wond Zorg App zorgt ervoor dat
wondzorgprocessen efficiënter worden. Zo vereenvoudigt het
de communicatie tussen collega’s en ketenpartners, bevordert
het eenduidig werken en uniforme vastlegging en maakt het de
herstelduur, geïnvesteerde tijd en benodigde materialen per
wond inzichtelijk. Ook is wondexpertise altijd (digitaal) in de
buurt is en voldoe je aan de steeds strenger wordende eisen.

Om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen is een verandering in de manier van zorg leveren nodig. Er zullen verschillende werkwijzen ter beschikking moeten komen naast, 
of als alternatief van, fysieke zorg. Het gebruik van oplossingen om digitale zorg op afstand te kunnen leveren is daarbij onmisbaar. Daarom heeft Boomerweb digitale oplossingen die 

beeldzorg mogelijk maken, medicatieveiligheid vergroten en wondzorg verbeteren. 

Boomerweb

Meer weten over de oplossingen van Boomerweb? Wij helpen je graag!

Klik hier om contact op te nemen

www.boomerweb.nl/contact
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