Overzicht Digitale Communicatieplatforms
om te communiceren over de zorg en om de zorg te delen
Naam en website
Ouderenzorg, thuiszorg, ggz,
gehandicaptensector, 1e lijnszorg
BETERapp
www.beterapp.nl
Blogboek
https://blogboek.com/
Bucketline
http://www.bucketline.nl/
Compaan
http://www.uwcompaan.nl/

Caren
www.carenzorgt.nl
Cubigo
http://www.cubigo.com/
Deelgenoot
www.deelgenoot.nl
eGPO
http://www.egpo.nl/
Familienet
www.hetfamilienet.nl
Fello
https://getfello.com/
HalloZorg
http://www.hallozorg.nl/

Omschrijving

Kosten

Stel je doelen in waaraan je gaat werken en deel deze met
hulpverleners, mantelzorgers. De app geeft mantelzorgers inzicht
in de voortgang van degene die je helpt.
Blogboek maakt communiceren over de ontwikkeling van je
zorgintensieve kind eenvoudig.
Bucket Line werkt met een Maatje: een familielid, een vriend of
vriendin. Jouw Maatje zorgt ervoor dat je hulp uit je omgeving
krijgt.
Compaan, een tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen,
eenvoudig in gebruik. Familie en vrienden en zorgverleners
communiceren met de Compaan via het Compaan Portaal, online
familie-omgeving.

Gratis voor cliënten en mantelzorgers. Voor
zorgorganisaties €100,- per jaar per professional,
met ongelimiteerd aantal cliënten.
Gratis versie: twee betrokkenen. De standaard
versie €50,- per jaar: onbeperkt aantal personen.
Gratis voor de gebruiker.

Caren is een site voor mensen die zorg ontvangen of voor iemand
zorgen. Handig om online de zorg te organiseren, informatie te
delen en taken te plannen. ECD kan gekoppeld worden.
De zorggebruiker in de regiestoel. Hij blijft op eenvoudige manier
betrokken bij de buurt, bij familie en vrienden, beheert zijn
agenda, heeft rechtstreeks toegang tot comfortdiensten.
Via Deelgenoot houd je dierbaren om je heen op de hoogte van
jouw ziekteverloop.
eGPO staat voor elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg.
Via eGPO stellen alle zorgverleners, ook mantelzorgers, elkaar op
de hoogte van de acties uit het zorgactieplan.
Beter communiceren met familie, sfeerberichten delen en het
sociale netwerk beter bereiken en betrekken bij zorg/welzijn.
Fello (voorheen Mantellink) is een Familieagenda om de zorg te
delen met familie, vrienden en professionals. Ook kun je chatten
met de groep en foto’s versturen.
Brengt het gemak van Google Calendar, WhatsApp en FaceBook
overzichtelijk bij elkaar. Voor een zorgnetwerk met familie,
vrienden en zorgprofessionals.

Eenmalig €299,- (inclusief tablet).Jaarabonnement
vanaf €12,95 per maand voor 2 contactpersonen.
Voor extra contactpersonen betaalt men €2,50 per
persoon per maand met maximum van €9,95 per
maand te betalen, ongeacht aantal personen.
Gratis. Is voor zorgorganisaties gekoppeld aan het
systeem ONS.
Gratis. Bepaalde diensten, zoals alarmering,
kunnen worden toegevoegd aan een profiel.
Sommige diensten zijn gratis, sommige betaald.
Gratis.
Gratis voor patiënten. Zorgverlener heeft
abonnement. Prijs worden onderlinge afspraken
over gemaakt.
6 weken gratis proef. Abonnement €895,- per jaar
per locatie. Locaties tot 12 cliënten kost 495,- p.j.
Gratis.
Gratis. Optionele modules zijn tegen betaling aan
te schaffen, zoals mobiele alarmering.

Naam en website

Omschrijving

Kosten

Hetschrift
http://www.hetschriftvan.nl/

Is een afgeschermd dagboek op internet waarin iedereen die zorgt
voor iemand anders zijn (korte of lange) verhaal kwijt kan, met
foto’s, agenda en wensen/hulpvraag.
Een platform waarin cliënten zelf de regie over hun hulpverlening
nemen. En is breed inzetbaar als cliënt/verwanten portaal en
voor blended hulpverlening.
Kanta is een beveiligde berichtenservice voor op mobiele telefoon
en PC. Om vertrouwelijke medische gegevens en beelden te
kunnen delen met zorgverleners, cliënten en mantelzorgers.
Cliënten, begeleiders en verwanten gezamenlijk online het
zorgplan maken en bewerken. Koppeling met wehelpen.
Met de gratis app MiessAgenda organiseer je zorg én aandacht
rondom 1 persoon.
Een website en APP Myinlife om samen de zorg voor een naaste
met dementie te regelen.
Platform voor mensen met een verstandelijke beperking met een
mantelzorgportaal en o.a. gangbord, planbord, beeldbellen,
agenda en videotheek. Voorheen: ABCTV en Mijnmedaillon.

€15,- per maand.

Jouw Omgeving
https://www.jouwomgeving.nl/
Kanta
http://kanta-messenger.nl/
Mextra
http://www.symax.nl/mextra/
MiessAgenda
http://www.miessagenda.nl/
MyInlife
https://www.myinlife.nl/nl
MyWepp
www.mywepp.nl/
Nettie
http://www.nettie.nu/

Verbindt en activeert sociale netwerken. Voor zelf- en
samenredzaamheid. Handige knop 'Regel ik'. Zorgorganisaties
kunnen Nettie toevoegen aan hun voorzieningenpalet.

OZOverbindzorg
http://www.ozoverbindzorg.nl/

Communicatie en coördinatie platform die het sociaal medisch
netwerk rond thuiswonende kwetsbare mensen ondersteunt bij de
zorg. Is in de gemeente Raalte ingevoerd.
Is een platform voor psychiatrische patiënten en hun
behandelaren, mantelzorgers en overige zorgverleners. De patiënt
heeft in één oogopslag inzicht in wie er betrokken is bij de
persoonlijke hulpverlening.
Quli helpt om je dagelijkse leven zelfstandig in te richten. Met
praktische hulpmiddelen zoals een agenda, een marktplaats en
een forum. Elektronische coaches en handige apps. Contact met
zorgverleners en mantelzorgers.
Samzo maakt het mogelijk dat de cliënt, het netwerk
(mantelzorger, partner, familie, buren etc.) en zorgmedewerkers
via internet samenwerken en communiceren.

PsyNet
http://www.psynet.nl/nl/
Quli
https://www.quli.nl/
Samzo
Samzo van Beweging 3.0

Zijn kosten aan verbonden.
Gratis.
De eerste drie maanden gratis (proefaccount). Het
standaard account kost €4,- per maand.
Gratis te downloaden in Appstore & Google Play.
Gratis te downloaden Appstore & Google Play.
Individueel abonnement (cliënt+1 mantelzorger):
eenmalig €15,- en €5,- p/m.
Aanvullende familiebundel (max. 10 gebruikers):
eenmalig €15,- en €10,- per maand p/m.
Gratis. Zorginstellingen krijgen extra
functionaliteiten en ondersteuning aangeboden.
Kosten jaarlijks €4.850,- exclusief BTW.
Kosten worden meestal door de gemeente of
zorgverzekeraar in de regio betaald.
Gratis.

Gratis.

Gratis. Besloten platform van Beweging 3.0.
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Schriftje.nl
https://schriftje.nl/

Van Bartiméus. In alle situaties waar gebruik gemaakt wordt van
een papieren “heen-en-weer-schriftje” kan gebruikt gemaakt
worden van de digitale variant met Schriftje.nl.
Een App om samen te zorgen thuis of in een woonvorm. ShareCare
Free is gratis voor consumenten. Sharecare Start is gratis voor
zorgverleners. De Huiskamer verbindt mantelzorgers en
vrijwilligers aan een woon- of zorggroep.
Digitale marktplaats om hulpvraag en –aanbod bij elkaar te
brengen. Met agenda, logboek en notities om zorg te delen.
Community voor het ondersteunen van mantelzorg, zorg- en
dorpscoöperatie, thuishulp en thuiszorg, buurt en wijkorganisatie,
club en vereniging.
Met hulp van familie, vrienden en hulp uit de wijk de zorg voor je
moeder of vader regelen. Gebruik van het Geheugensteuntje voor
o.a. innemen medicijnen.
Soort van skypen maar dan met een aangepaste lens: groter,
vollediger beeld.
Online ‘zorgkringen’ aanmaken met agenda, berichten, discussie,
fotoalbum en adresboek.
Het ZWIP brengt zorgprofessionals rondom een oudere en diens
mantelzorger in een virtuele omgeving bij elkaar en bevordert zo
multidisciplinaire samenwerking.
www.ziekenhuisplanner.nl Ziekenhuisbezoek te plannen, een
dagboek bij te houden en elkaar te informeren.
http://www.hagaic.nl/
Webportaal voor naasten van patiënten op de IC Haga Ziekenhuis

1e maand gratis. Varieert op basis van aantal
licenties per persoon van 2,95 p/m tot 53,76 p/m.
Voor alle geldt onbeperkt aantal gebruikers.
Gratis versies en uitgebreidere betaald: ShareCare
PREMIUM kost € 6,95 p/mnd. ShareCare PRO: € 99
p/j. De eerste Huiskamer kost 450,00 p/j; korting
op meerdere.
Gratis. Zorgorganisaties, gemeentes etc. kunnen
tegen kosten lid worden van de coöperatie.
Wikiwijk light community: gratis (tot 50
geregistreerde gebruikers). Vanaf €65,- per maand
(excl. btw) tot 500 geregistreerde gebruikers.
Gratis.

ShareCare
https://www.zorgsite.nl
WeHelpen
https://www.wehelpen.nl/
Wiki
www.wikiwijk.nl
WijdeWijk
https://wijdewijk.nl
Yooom
http://www.yooom.com/
Zorgom
http://www.zorgom.nl/
Zwip
http://zwip.nl/

Ziekenhuizen

De ondernemers van Yooom kunnen meer
informatie geven over de kosten.
Eerste 30 dagen gratis; 17,50 p/m; 175,00 per jaar
onbeperkt aantal gebruikers.
Er kunnen kosten verbonden zijn aan ZWIPdeelname. De ZWIP-regiobeheerder kan daar meer
informatie over geven.
Gratis.
Gratis.
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