
 
Overzicht van digitale communicatiesystemen voor de thuiszorg 

Om te communiceren binnen de zorg en de zorg te delen*  

Naam en website  Omschrijving  
  

Caren 
www.carenzorgt.nl  

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.  

Cubigo 
http://www.cubigo.com/  

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.  

eGPO 
http://www.egpo.nl/  

eGPO staat voor elektronisch Gestructureerd Patiënten Via eGPO stellen alle zorgverleners, ook mantelzorgers, 
die bij welzijn van patiënt betrokken zijn, elkaar op de hoogte van de acties uit het zorgactieplan.  

Familienet  
www.hetfamilienet.nl 

Beter communiceren met familie, sfeerberichten delen en het sociale netwerk beter bereiken en betrekken bij 
de zorg en het welzijn. 

Fello 
https://getfello.com/  

Fello (voorheen Mantellink) is een gratis app en website waarmee je de dagelijkse zorg voor een familielid beter 
kunt afstemmen. 

HalloZorg 
http://www.hallozorg.nl/  

Digitaal zorgnetwerk; brengt het gemak van Google Calendar, WhatsApp en FaceBook overzichtelijk bij elkaar in 
een veilige en besloten omgeving. Mogelijkheid om aanwezigheidssensoren aan te koppelen. 

OZOverbindzorg 
http://www.ozoverbindzorg.nl/   

Alle partijen rondom de cliënt worden samengebracht en kunnen via een eenvoudig computersysteem online met 
elkaar communiceren over de zorg. De cliënt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt en heeft dus de regie. 

Quli 
https://www.quli.nl/ 

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. 

Mextra 
http://www.symax.nl/mextra/ 

In Mextra kunnen cliënten, begeleiders en verwanten gezamenlijk online het zorgplan maken en bewerken. 

Nettie 
http://www.nettie.nu/ 

De app Nettie is een soort uitgebreide groepswhatsapp met agenda- en regelfunctie. De taken worden door de 
zorgverlener, een vrijwilliger of het sociaal netwerk toegevoegd in de app. Handige knop  'Regel ik'.  

Samzo 
Samzo van Beweging 3.0 

Samzo maakt het mogelijk dat de cliënt, het netwerk (mantelzorger, partner, familie, buren etc.) en 
zorgmedewerkers via internet samenwerken en communiceren. Besloten platform van Beweging 3.0.  

Sharecare Zorgsite 
http://www.zorgsite.nl/member/login  

Met Sharecare kan het zorgproces georganiseerd worden tussen cliënt, sociaal netwerk en professional. 

WeHelpen 
https://www.wehelpen.nl/  

Digitale marktplaats om hulpvraag en –aanbod bij elkaar te brengen. Gecombineerd met de mogelijkheid om een 
hulpnetwerk te starten waarin men agenda, logboek en notities kan delen.  

Zwip 
http://zwip.nl/ 

Het ZWIP brengt zorgprofessionals rondom een oudere en diens mantelzorger in een virtuele omgeving bij elkaar 
en bevordert zo multidisciplinaire samenwerking. 

 
 
* Dit is een selectie van het Overzicht digitale communicatieplatforms. In deze selectie staan de systemen die geschikt zijn in de thuiszorg en waarbij zowel 
cliënt, mantelzorger én professional aan kunnen sluiten.  
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