
Enovation Boomerweb
Digitale oplossingen voor 

toedienregistratie en  wondzorg.



De voordelen

Altijd actuele informatie: Door de koppeling met Apothekers 

Informatie Systemen (AIS), Elektronisch Voorschrijf Systemen (EVS) 

en Elektronisch Cliënten Dossiers (ECD) is altijd actuele informatie 

beschikbaar. 

 

Efficiënter werken: Er hoeft niet meer gewerkt te worden met 

papieren toedienlijsten.  

 

Minder MIC meldingen: Manier van controleren en registreren die 

bewezen zorgt voor minder fouten. 

 

Betere samenwerking: Door werkafspraken te maken in de keten, zijn 

ieders verantwoordelijkheden helder.

Toedienregistratie voor zorgmedewerkers

Met elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb is digitaal altijd inzichtelijk wanneer, welke 

medicatie aan wie moet worden toegediend en kan bij risicovolle medicatie de dubbele controle digitaal 

en op afstand worden uitgevoerd. Het  volledige medicatieproces is digitaal inzichtelijk en ondersteunt 

zorgverleners bij de uitvoering. De app is in te richten naar eigen inzicht, passend bij jullie beleid en wensen.

Het is een fijn en gebruiksvriendelijk systeem om mee te werken en 

een duidelijke en overzichtelijke manier om de medicatieveiligheid op 

onze locatie te verbeteren. De toedienlijst is altijd actueel en dubbele 

controles zijn beter uitvoerbaar. Het helpt het ons om bewuster te werken 

en het scheelt ons veel tijd. We kunnen het geheel nu beter overzien en 

controleren. Het hele medicatieproces is beter hanteerbaar geworden!

Myrthe Klein Goldewijk - Zorgboerderij Klein Arfman



De voordelen

Medicatiedossier compleet: Medicatie die nog wel zelf ingenomen 

kan worden, of die door de mantelzorger wordt gegeven, wordt ook 

geregistreerd. Afspraken hierover worden vastgelegd, zodat je weet 

wat je van elkaar kan verwachten.  

Behouden van eigen regie: Cliënten, mantelzorgers en zorgverleners 

werken samen in één medicatieoverzicht. Zo blijven cliënten zo lang 

mogelijk zelf regie houden, maar kan de zorg op tijd zien wanneer het 

aan te raden is om het proces volledig over te nemen. 

Signalering: Automatische notifi catie wanneer medicatie genomen  

dient te worden. Wanneer dit niet gebeurt, gaat er een signaal naar de 

betrokken zorgverleners.

Instructie en ondersteuning: Instructie hoe medicatie ingenomen 

dient te worden en eventueel een mogelijkheid om contact te leggen 

met de zorgverlening bij ondersteuningsbehoeft e.

Zelfzorgmedicatie toevoegen: Medicatie die niet van de apotheek 

komt kan eenvoudig  handmatig worden toegevoegd

Toedienregistratie voor cliënten en mantelzorgers

Het kan zijn dat (een deel van) de medicatie bij een cliënt in eigen beheer is. Om het proces rondom 

medicatie helemaal in kaart te houden breiden we onze huidige applicatie voor professionele gebruikers uit 

voor cliënten die medicatie voor een deel in eigen beheer hebben. 

Hierdoor hebben cliënten en mantelzorgers zelf inzicht in wat er door de professionele zorg is toegediend 

én wat er nog in eigen beheer is. Medicatie in eigen beheer kan dan desgewenst ook zelf worden afgetekend, 

waardoor het medicatiedossier compleet wordt. Zo werken cliënten, mantelzorgers en zorgverleners samen 

in één medicatieoverzicht. 



De voordelen

Eff iciënter en veiliger werken: Er hoeft  niet meer gewerkt te worden 

met papieren toedienlijsten. 

Betere kwaliteit van data in het eigen AIS: Het is altijd inzichtelijk 

vanuit welke zorgorganisatie de patiënt zorg ontvangt. Je krijgt 

proactieve meldingen wanneer cliënten patiënten in- en uit zorg zijn. 

Ook worden de NAW- gegevens en de bekwaamheidscheck die de 

zorginstellingorganisatie invult automatisch inzichtelijk voor jou.

Gemakkelijker herhaalbestellingen ontvangen en afhandelen: 
Je kunt er voor kiezen om herhaalbestellingen te ontvangen en 

afhandelen via Enovation Boomerweb. Hierdoor kunnen de processen 

versneld en verbeterd worden.

Betere communicatie en samenwerking in de keten: Direct contact 

met de betrokken apotheker via een eenvoudig en veilig te gebruiken 

communicatieplatform. Hiermee kun je op elk gewenste moment 

berichten sturen en beantwoorden.

Toedienregistratie voor apotheken

Met elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb is het  volledige medicatieproces digitaal 

inzichtelijk. Hierdoor zijn medicatiewijzigingen direct up-to-date en ondersteun je zorgverleners bij de 

uitvoering. Door het gebruik van Enovation Boomerweb in samenwerking met de zorgorganisatie(s) is de 

apotheker beter zichtbaar in de rol van farmaceutische zorgpartner en vergroot je medicatieveiligheid in de 

keten aanzienlijk.

Van tevoren was ik sceptisch over de hoeveelheid werk die nóg een systeem me zou 

opleveren. Inmiddels ben ik gerustgesteld. Enovation Boomerweb levert namelijk 

geen extra werk op. Het enige wat ik als apotheker hoef te doen is nieuwe patiënten 

accorderen. Verder draait het systeem volledig automatisch op de achtergrond. Mijn 

team kan zijn werk blijven doen en ondertussen draagt het systeem bij aan verbeterde 

medicatieveiligheid en eff iciëntie.

Diederik Bolhuis – Apotheker apotheek Walschot



De voordelen

Eff 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.

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) volgens het TIME-model en de 

ALTIS-methode. Ook kunnen resultaten en vragen direct met andere zorgverleners uit worden gewisseld.

De Wond Zorg App vereenvoudigt de communicatie tussen collegaʼs 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.

Wondzorg

Goede wondregie is essentieel. De cijfers in de Wond Zorg App bieden ons inzicht 

in de zorgprocessen, wat onze manier van werken oplevert en waar ruimte is 

voor verbetering. Daarbij is uniformiteit een groot voordeel van werken met een 

digitaal registratiesysteem. 

Tier Braams - Wondconsulent



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.  


