
 
 

 

Release notes Curo 

 

Versie 0.38 (April 2023) 

Wat is er nieuw in Curo 0.38 

• In Curo Zorg is de werking van de 'gemiste toedienmomenten-rapportage' 

geoptimaliseerd. 

• In Curo Apotheek is het beheer van instellingen geoptimaliseerd. 

• Daarnaast zijn er verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd in weergave en 

werking om het algehele gebruikersgemak te vergroten. 

 

Versie 0.37 (Januari 2023) 

Wat is er nieuw in Curo 0.37: 

• In Curo Zorg is de werking van de export- en importmodule verbeterd. 
• In Curo Zorg is de weergave van gemiste toedienmomenten verbeterd. 
• In Curo Zorgcentrale is de export uitgebreid met een kolom voor de 'versturende 

organisatie'. 
• Daarnaast zijn er verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd in weergave en 

werking om het algehele gebruikersgemak te vergroten. 

 

Versie 0.36.2 (Oktober 2022) 

Versie 0.36 van Curo bevat de volgende wijzigingen: 

• In Curo Zorg is de snelheid van het laden van de personenlijst geoptimaliseerd; 

• In Curo Zorg is het samenstellen van contactgroepen toegevoegd. Ingebruikname 
van deze feature kan worden aangevraagd bij Boomerweb Support; 

• In Curo Zorg en Curo Zorgcentrale is de export van controles uitgebreid met een 
kolom met een juiste weergave van 'het aantal foto's'; 

• In Curo Apotheek is het tonen van de notitie bij aanmelding van een cliënt 
verbeterd; 

• De algehele werking is verbeterd door een aantal kleine bugs op te lossen. 

 

Versie 0.36 (September 2022) 
 
Versie 0.36 van Curo bevat de volgende wijzigingen: 

• In Curo Zorg kan voor tijdelijke medewerkers een account worden aangemaakt met 
een einddatum, zodat de toegang tot de MCA na het verstrijken van deze datum 
automatisch wordt beëindigd. 



 
 

 

• In Curo Zorg is de werking van  'automatisch ingestelde exports' verbeterd zodat 
voor alle type exports zowel een email-notificatie als export verschijnt op de 
ingestelde momenten. 

• In Curo Zorg zijn partnernaam velden toegevoegd zodat geboortenaam en 
partnernaam van cliënt worden weergegeven en bewerkt kunnen worden zoals in de 
MCA. 

• In Curo Zorg is een instelling toegevoegd waardoor de handtekening van een 
gemachtigde bij het handmatig toevoegen van medicatie wel gevraagd wordt maar 
niet verplicht is. 

• In Curo Zorgcentrale is een export van uitgevoerde dubbele controles toegevoegd 
ten behoeve van declaratie. 

• In Curo Apotheek is het proces van email-notificaties voor het goedkeuren van een 
cliënt verbeterd zodat deze bij alle nieuwe aanmeldingen en relevante tussentijdse 
wijzigingen (zoals ziekenhuisopnames) correct wordt verstuurd. 

• Daarnaast zijn er verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd in weergave en 
werking om het algehele gebruikersgemak te vergroten. 

 
 
Versie 0.35 (Juni 2022) 
 
De Curo versie 0.35 bevat drie grote aanpassingen: 

• In Curo Zorg kan (naast risicostoffen en opiaten) nu ook expliciet voor injecties 
worden gekozen als 'verplicht om dubbel te controleren in de Medicatie Controle 
App'. 

• In Curo Apotheek is een notitieveld zichtbaar bij de aanmelding van een cliënt, 
waarin de zorgmedewerker bij aanmelding gelijk bijzonderheden rondom de 
medicatie op de digitale toedienlijst kan vermelden. 

• Voor alle ONS gebruikers is er een standaard exporttemplate (in lijn met de ONS 
import/upload-eisen) toegevoegd voor het eenvoudig exporteren en inlezen van 
dubbele controles in ONS. 

 

 


