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Calculus VIP
www.ikbenvip.nl 

Voor patiënten en mantelzorgers om te communiceren met zorgverleners. 
Berichten en foto’s uitwisselen en meetwaarden bijhouden. De App dient door de 
coördinerend zorgverlener geactiveerd te worden. 

Gratis.

Caren
www.carenzorgt.nl 

Voor mensen die zorg ontvangen of voor iemand zorgen. Online de zorg 
organiseren, informatie te delen en taken te plannen. ECD kan gekoppeld 
worden. 

Gratis. Is voor zorgorganisaties gekoppeld aan het 
systeem ONS. 

Compaan
www.uwcompaan.nl

Tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen, eenvoudig in gebruik. Familie en 
vrienden en zorgverleners communiceren met de Compaan via het Compaan 
Portaal, online familie-omgeving.

Eenmalig €299,- (inclusief tablet) en maandelijks 
opzegbaar abonnement van €12,95 per maand

eGPO
www.egpo.nl/ 

Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg. Hulpmiddel voor patiënt/
mantelzorger waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn en ondersteunt de 
communicatie en coördinatie.

Gratis voor patiënten. Zorgverlener heeft abonnement. 
Prijs worden onderlinge afspraken over gemaakt.

Familienet 
www.familienet.nl 

D.m.v. sfeerberichten met foto’s, gezamenlijke agenda en een levensboek 
kunnen familieleden en zorgverleners van bewoners in een zorginstelling elkaar 
op de hoogte houden en van informatie voorzien. 

Abonnement € 99,00 per maand per locatie. 

Femly 
femly.nl 

Familie platform voor contact via beeldbellen en foto’s en video’s uitwisselen. En 
herinneringen sturen over medicijngebruik of dagritmeschema. De naaste kan 
via de TV contact kan houden met de groep. 

19,95 € per maand.

Fello
getfello.com 

Familieagenda om de zorg te delen met familie, vrienden en professionals. Ook 
om te chatten met de groep en foto’s versturen. 

Gratis.

HalloZorg
www.hallozorg.nl 

Voor een zorgnetwerk met familie, vrienden en zorgprofessionals met een 
groepsagenda, takenlijst, berichten en foto’s delen. Optionele modules zijn tegen 
betaling aan te schaffen, zoals veilig thuis.

€5,- per netwerk per maand voor particulier gebruikers. 
Zorgprofessionals betalen een vaste maandelijkse 
vergoeding,

OVERZICHT DIGITALE COMMUNICATIEPLATFORMS 
om de zorg te delen en af te stemmen

http://www.ikbenvip.nl
http://www.carenzorgt.nl
http://www.uwcompaan.nl/
https://www.egpo.nl/
https://www.familienet.nl/
https://femly.nl/
https://getfello.com/
http://www.hallozorg.nl/
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Jouw Omgeving 
www.jouwomgeving.nl 

Een platform waarin cliënten zelf de regie over hun hulpverlening nemen. En is 
breed inzetbaar als cliënt/verwanten portaal en voor blended hulpverlening. Alle 
communicatie op 1 plek. 

Zijn kosten aan verbonden. 

MiessAgenda
www.miessagenda.nl 

Zorg en aandacht organiseren voor je naaste samen met familie, vrienden, buren 
en vrijwilligers vanuit 1 agenda.

Gratis. 

Mijnbuurtje
www.mijnbuurtje.nl

Online community platform voor een meer betrokken buurt waarin mensen 
elkaar makkelijker vinden. Inwoners worden samen met professionals opgeleid 
worden tot buurtverbinders.

Gratis voor inwoners. Kosten voor de gemeente zijn 
afhankelijk van de functionaliteiten die zij afnemen.

MyInlife 
www.myinlife.nl

Voor mantelzorgers en mensen met dementie. Via Steunkringen blijft iedereen 
op de hoogte. Foto’s en verhalen delen. Hulpvraag stellen en agendafunctie.  

Gratis.  

MyWepp FamilieContact 
info.mywepp.nl

Professionals, mantelzorgers, familie, vrienden delen online agenda, schriftje, 
berichten en mediatheek. De client is ook actief betrokken via een tablet, 
smartphone of beeldhorloge.

Een privé abonnement is € 78,- per jaar + eenmalig 
€ 30,-). Voordeelbundel abonnementen voor max 16 
cliënten voor € 960,- per jaar. 

Nettie Goed geregeld 
www.nettie.nu/goedgeregeld 

De regelapp verbindt mensen in een groep en zorgt er voor dat iedereen precies 
weet wat er geregeld moet worden. En wie dat regelt met de handige knop 
‘Regel ik’.

Gratis. 

OZOverbindzorg
www.ozoverbindzorg.nl 

De cliënt, staat centraal, maar ook mantelzorgers, familie en vrienden, (zorg)
professionals en de gemeente kunnen worden verbonden en elkaar op de 
hoogte houden. 

Gratis voor de cliënt, mantelzorger en professionals. 
Financiering is verschillend geregeld: zorgverzekeraars, 
gemeenten en/of collectieve samenwerkingen betalen 
de kosten samen.

PsyNet
www.psynet.nl/nl 

De cliënt met psychiatrische problematiek vormt samen met zijn mantelzorgers 
en zorgverleners een netwerk. Om eenvoudig en rechtstreeks met elkaar te 
overleggen, informatie uit te wisselen en zorg af te stemmen. 

Gratis. Aanmelding verloopt via het PsyNetteam.

https://www.jouwomgeving.nl/
http://www.miessagenda.nl/
https://www.mijnbuurtje.nl/
https://www.myinlife.nl/nl
https://info.mywepp.nl/nl/individueel/familie-contact/
https://www.nettie.nu/goedgeregeld/
http://www.ozoverbindzorg.nl/
http://www.psynet.nl/nl/
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Quli
www.quli.nl

Online samenwerken patiënt, mantelzorger en zorgverleners. Met 
functionaliteiten zoals dagboek, agenda, vragenlijsten, chat, beeldbellen en 
video. En koppelt EPD’s, ECD’s en eHealth-systemen. 

Gratis. 

Schriftje.nl 
schriftje.nl 

Maakt de overdracht en communicatie eenvoudig tussen begeleiders, 
leerkrachten en ouders. Je kunt foto’s en filmpjes delen. 

Varieert op basis van aantal licenties per persoon vanaf 
€ 42,83 per jaar. 

ShareCare 
www.zorgsite.nl 
www.zorgsite.nl/nl/huiskamers 

Zorgsite: om berichten, agenda te delen en hulpvragen  te stellen. De Huiskamer 
verbindt mantelzorgers en vrijwilligers op een woongroep met activiteiten 
plannen, roosters maken en foto’s te delen. 

Zorgsite gratis versie en uitgebreidere betaald:  
ShareCare PREMIUM kost € 69,95 per jaar.  
Licentie Huiskamer kost 240,00 per jaar. 

WeHelpen
www.wehelpen.nl

Een hulpnetwerk aanmaken om berichten te sturen, documenten te delen. Een 
online agenda met overzicht van activiteiten en hulpvragen.  

Gratis. 

Wikiwijk
www.wikiwijk.nl

Voor contact, samenwerking en diensten met gedeelde agenda en kalender, 
taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten 
groepen.

Wikiwijk light community: gratis (tot 50 geregistreerde 
gebruikers). Vanaf €65,- per maand (excl. btw) tot 500 
geregistreerde gebruikers.

WijdeWijk
wijdewijk.nl  

Met hulp van familie, vrienden en hulp uit de wijk de zorg voor je naaste regelen. 
Brengt hulpvraag en -aanbod bij elkaar met takenlijst.  

Gratis. 

YoooMFamily app 
www.yooom.com 

Biedt videocontact. Met automatische opneemoptie: bij inbellen kan 
automatisch verbinding worden gemaakt met de oudere. Alleen geregistreerde 
familieleden en vrienden kunnen verbinding zoeken. 

Gratis. 

Ziekenhuisplanner
www.ziekenhuisplanner.nl 

Om bezoek te plannen, een dagboek bij te houden en elkaar te informeren. 
Vrijwel alle ziekenhuizen en veel verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland 
zijn in de database opgenomen.

Gratis.

https://www.quli.nl/
https://schriftje.nl/
https://www.zorgsite.nl
https://zorgsite.nl/nl/huiskamers/
https://www.wehelpen.nl/ik-wil-hulp-organiseren/
https://www.wikiwijk.nl/wikiwijk
https://wijdewijk.nl
http://www.yooom.com/
http://www.ziekenhuisplanner.nl
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