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Wondzorg

Nederland telt jaarlijks circa 500.000 mensen met complexe of moeilijk helende wonden. De kwaliteit van 

leven van deze mensen lijdt hier sterk onder. De vaak langdurige inzet van wondspecialisten, wijkverpleging, 

huisartsen en medisch specialisten in ziekenhuizen maken wondzorg tijdsintensief en duur. Daarnaast is de 

informatieoverdracht vanwege de vele betrokken schakels een grote uitdaging.

Enovation Boomerweb

De Wond Zorg App van Enovation Boomerweb maakt het mogelijk om de wondbehandeling in een digitaal 

dossier te regisseren, beschrijven, de voortgang vast te leggen (in beeld en taal) en resultaten en vragen met 

andere zorgverleners uit te wisselen.

De Wond Zorg App vereenvoudigt de communicatie tussen collega’s en ketenpartners, bevordert eenduidig 

werken en maakt de herstelduur en benodigde materialen per wond inzichtelijk. Je kunt per wond 

een dossier aanmaken, uniform rapporteren en collega-zorgverleners en/of behandelaren uitnodigen 

in het dossier. Zo zijn alle betrokkenen altijd op de hoogte van het verloop van de behandeling en de 

wondgenezing.

Door wonden goed en frequent te monitoren en behandelen zullen deze sneller genezen en patiënten minder 

hinder ervaren.

Samen met de zorg 

Onze oplossingen zijn in nauwe samenwerking met de zorg 

ontwikkeld. Hierdoor sluiten ze aan op de werkprocessen en de 

wensen van gebruikers. Door de modulaire opbouw van onze app 

is deze in te richten naar specifieke wensen en behoeften en is onze 

app door alle sectoren binnen de zorg te gebruiken. Wij zetten ons 

dan ook in om het zorgnetwerk in jullie regio aan te sluiten. 



Belangrijkste functionaliteiten

Digitaal wonddossier: Eén dossier per wond die altijd inzichtelijk 

is voor alle betrokkenen. 

Wondplan: De wondconsulent legt het wondplan vast, dit is door 

iedere betrokkene in te zien. Zo is het voor iedereen duidelijk 

welke behandeling en materialen worden aanbevolen.

Wondscan: Een in te vullen overzicht over de status van de wond. 

Vastlegging volgens het TIME-model en de ALTIS-methode. 

Evaluatie: Een totaaloverzicht van de wondvoortgang inzichtelijk 

in een chronologische video. Door dit inzichtelijk te maken 

bevorder je de therapietrouw van de cliënt.

Bestelmodule: Het bestellen van de benodigde 

verbandmaterialen kan gemakkelijk in de app.

Communicatieplatform: Direct contact met alle betrokkenen via 

een eenvoudig en veilig te gebruiken berichtenmodule. 

De voordelen

E� iciënter wondzorgproces: Éen compleet wonddossier voor iedereen, altijd inzichtelijk en met korte 

lijnen tussen zorgverleners.

Goede en uniforme vastlegging: Zowel de wondvoortgang als de (geleverde) zorg worden door iedereen 

op dezelfde methode vastgelegd en zijn direct inzichtelijk.

Wondexpert altijd digitaal bij de hand: De wondconsulent kan altijd meekijken en gemakkelijk worden 

gecontacteerd met de berichtenmodule.

Voldoet aan strenge eisen: Door de uniforme vastlegging voldoe je aan de strenge eisen die worden 

gesteld vanuit zorgverzekeraars en wet- en regelgeving.

Wondzorg

Met wondzorg van Enovation Boomerweb is het mogelijk om de wondbehandeling in één digitaal dossier te 

regisseren, beschrijven en de voortgang vast te leggen (in beeld en taal). Ook kunnen resultaten en vragen 

direct met andere zorgverleners uit worden gewisseld.



Hoe het werkt

Stap 1: Intake en wondplan
Tijdens de intake van een nieuwe cliënt maak je een wonddossier aan. Vervolgens 

wordt het wondplan bepaald door de wondconsulent. De benodigde materialen 

kunnen direct in de Wond Zorg App worden besteld.

Stap 2: Frequente wondscan 
Als zorgverlener maak je regelmatig een wondscan waarin je de status van de wond 

vastlegt. Bij vragen kan er altijd via het beveiligde communicatieplatform contact 

leggen met andere betrokkenen.

Stap 3: Wondconsulent kijk op afstand mee
De voortgang van het complete wondzorgproces wordt op afstand gemonitord en 

bijgestuurd door de wondconsulent. Eventuele wijzigingen in het wondplan zijn direct 

voor jou en alle betrokkenen inzichtelijk.

Stap 4: Rapportages
Een totaaloverzicht van de wondvoortgang is altijd inzichtelijk. Het bijbehorende 

portaal levert statistieken waardoor gerichte verbetervoorstellen kunnen worden 

gemaakt. Met de rapportages van de uitgevoerde wondzorg wordt voldaan aan de eisen 

van zorgverzekeraars en kunnen kosten eenvoudig worden gedeclareerd.

Het gebruik van de Wond Zorg App is zeer makkelijk en er is altijd begeleiding wanneer nodig. Er is 

mogelijkheid tot uitleg op basis van behoeft e, een handleiding word altijd geleverd en de werkwijze is 

eenvoudig. Onze support afdeling staat ook altijd voor je klaar. 



Functionaliteiten

Beheer en beleid: Voor het inrichten van toegang tot de app met de juiste rollen en rechten. Deze kunnen 

volledig naar eigen inzicht worden ontworpen en toegepast. 

Rapportages: Stel in Curo iedere gewenste rapportage samen en bewaar deze als eigen template. De 

gemaakte rapportages kun je op vaste momenten (automatisch) aan specifi eke personen laten versturen. 

Deze rapportage geeft  de kwaliteit en eff ectiviteit van een team in één oogopslag weer.

Bibliotheek: Alle projectdocumenten zijn hier op één gezamenlijke plek terug te vinden.

Hosting en opslag: Alle gegevens worden voor een vastgestelde termijn passend bij jullie beleid 

opgeslagen.

Enovation Boomerweb portaal

Bij al onze oplossingen krijg je toegang tot het Enovation Boomerweb portaal: het slimme 

managementbeheersysteem achter onze apps. Hiermee bieden we jou de mogelijkheid om de app in te 

stellen zoals past bij het eigen beleid en om processen te verbeteren. Hier zijn nieuwe inzichten te verkrijgen 

(op basis van je eigen data) om werkprocessen, werkafspraken en de samenwerking met ketenpartners te 

verbeteren.



Waarom voor Enovation Boomerweb kiezen?

De beste digitale oplossingen
Wij geloven in gespecialiseerde oplossingen voor specifi eke problematiek, zogenoemde 

best-of-breed oplossingen. Daarom zijn onze oplossingen in nauwe samenwerking 

met de zorg ontwikkeld. Dat betekent een bak met ervaring, veel blije klanten en 

gegarandeerde aansluiting op je werkprocessen. Ook luisteren we graag naar jouw 

wensen en behoeft en voor onze oplossingen en kijken we waar aanpassingen nodig zijn. 

Samen blijven we verbeteren.

Passend bij jou
Het is van groot belang dat digitale oplossingen naadloos aansluiten op de 

zorgprocessen en een vloeiend geheel vormen met het hele ICT-landschap van 

zorgorganisaties. Daarom zijn onze oplossingen aan te passen aan jouw wensen en 

behoeft en en besteden wij veel aandacht aan koppelingen. We zijn koppelbaar met 

alle bronsystemen, zoals AIS, ECD en EVS. Daarbij werkt de app op elk device en via elk 

besturingssysteem.

Veilige oplossingen
Veiligheid is voor ons top prioriteit. Daarom zijn we ISO 9001, ISO 27001, ISO 27799 en 

NEN7510 gecertifi ceerd, voldoen we aan NEN7512 en NEN7513 en werken we conform 

richtlijnen van de AVG. Als zorgorganisatie moet je aan een lange lijst wet- en regelgeving 

voldoen op het gebied van informatiebeveiliging. Je kunt erop vertrouwen dat wij 

dezelfde zorgvuldigheid in acht nemen. Daarom leggen we de verantwoordelijkheden, 

afspraken en getroff en maatregelen goed vast.

We staan voor je klaar
Onze dienstverlening houdt niet op bij de ontwikkeling van apps. Wij zorgen ervoor dat 

de applicatie omarmd wordt binnen je organisatie. Met uitgebreide ondersteuning bij de 

implementatie en scholing van jouw zorgmedewerkers, zodat iedereen vol vertrouwen 

met de app aan de slag kan. Ook besteden wij veel aandacht aan het snel en adequaat 

helpen bij vragen of problemen. Onze Support is iedere werkdag telefonisch en per mail 

bereikbaar en daarnaast 24/7 bereikbaar voor het melden van incidenten.



Het Enovation Platform

Het Enovation Platform is het beste platform voor connected care. Onze gespecialiseerde oplossingen helpen 

zorg- en welzijnsorganisaties met digitale zorg en samenwerken gedurende de hele patiëntreis. 

Van vroegtijdige signalering tot monitoring op afstand, en alles daar tussenin, wij verbinden 

het geïntegreerde zorgnetwerk. Het platform is gebaseerd op veilige informatie-uitwisseling en 

procesondersteuning. Naadloos geïntegreerd binnen uw processen en informatiesystemen, op basis van de 

gebruikelijke internationale standaarden.

Enovation Boomerweb is onderdeel van het Enovation platform. Wil je meer weten over het gehele platform? 

Kijk online op www.enovationgroup.com

Enovation

Wij zijn Enovation. Wij zijn er voor de zorg. Als 
jouw onafhankelijke bewezen en betrouwbare 
platform voor samenwerken en digitale zorg. 

De zorg staat onder druk. Mensen worden steeds 

ouder en hebben daarom meer zorg nodig. Het 

personeelsaanbod stijgt echter niet mee. Dat vraagt 

om een andere manier van de zorg organiseren.

Het Enovation Platform helpt je om slim samen te 

werken en digitale zorg te bieden. Hierdoor ben je 

voorbereid op de stijgende zorgvraag.

 Dankzij ons platform kan je: 

1     Zorg voorkomen:  
        bijvoorbeeld door middel van  

        signaleringen en zelfmetingen. 

2     Zorg op afstand leveren:  
        onder meer door digitale consulten. 

3     De juiste zorg op de juiste plaats bieden:                                                 
        onder andere door overdracht en zorg  

        thuis.

 Wij geloven dat we integrale zorg kunnen faciliteren en bijdragen aan betere digitale zorg door het effectief 

verbinden van zorgorganisaties, zorgprofessionals en patiënten. Zodat zorgverleners zich kunnen richten op 

wat er echt toe doet: tijd en aandacht voor mensen.
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Enovation is al ruim 35 jaar de partij voor communicatie in de zorg. 

Het bedrijf faciliteert informatie-uitwisseling binnen en tussen 

zorgorganisaties en tussen zorgorganisaties en patiënten. Enovation 

gebruikt haar eigen innovatieve SaaS oplossingen, aangevuld 

met oplossingen van partners. De oplossingen zijn gebaseerd op 

(internationale) standaarden en kunnen naadloos geïntegreerd worden 

in bestaande processen en zorginformatiesystemen.  


