' Registreren en communiceren in de zorg '
' Real �me digitale uitwisseling of overdracht van gegevens '
' Verhoogt de cliënt- of pa�ëntveiligheid '
' Communiceer veilig, snel en effec�ef '

Digitaal ZorgDossier
Is het innova�ef digitaal systeem voor
registreren en communiceren in de zorg. Het is
inzetbaar in elke zorgomgeving en faciliteert
samenwerking in de keten.
Digitaal ZorgDossier omvat o.a.
• Classificeren-indiceren met Omaha /
4 domeinen, zorgplan, zorgarrangement
• Rapporteren, registreren
• Medica�e, risico-inventarisa�e en evalua�e
• Overdracht vanuit ziekenhuis,
uitvoeringsverzoek, medische gegevens
Door Kiwa goedgekeurd
Voor 'Mijn Keurmerk' van Kiwa Nederland moet
door zzp'ers o.a. (vanuit WKKGZ) aangetoond
worden dat een cliëntendossier gebruikt wordt
dat aan de we�elijke eisen voldoet.
Kiwa toetst de in gebruik zijnde dossiers; het
Digitaal ZorgDossier voldoet hieraan en staat
daarmee in hun lijst van goedgekeurde ECD's.
Kosten besparen en kwaliteit verbeteren
U realiseert een efficiencyslag die een
aanzienlijke kostenbesparing oplevert. De
transparante verslaglegging en verantwoording
zorgen bovendien voor een forse verbetering
van de kwaliteit van de geleverde zorg.

Professionaliseren zonder hoge investeringen
Met het Digitaal ZorgDossier professionaliseert u de zorgprocessen zonder
hoge investeringen.
Module DPIA
Een Data Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffectbeoordeling is bedoeld om inzicht te krijgen hoe de privacy van betrokkenen
geborgd is. In het kader van de AVG is het verplicht om voor bepaalde
gegevensverwerkingen een DPIA uit te voeren.
In het dynamische DPIA-formulier vult u eenvoudig al uw gegevens in.
Samenwerken aan een DPIA is makkelijk door het (voor eenmalige toegang)
beschikbaar stellen van het formulier.
Beveiligd delen en communiceren
Per formulier eenmalige toegang geven aan derden.
Het upload-portaal eenmalig beschikbaar stellen (bestanden kunnen worden
geüpload, gedownload en worden verwijderd).
Voor het delen van hele dossiers gebruikt u de back-up module.
Dé oplossing voor het versturen van privacygevoelige documenten en
bestanden. Hét alterna�ef voor beveiligd mailen!
Module Back-up
De back-up module faciliteert u in het maken van back-up's van uw dossiers,
maken van geanonimiseerde dossiers tbv auditors, �jdelijk toegang geven tot
dossiers (bewerken van dossier is niet mogelijk, wijzigingen worden real�me
weergegeven).
Module Factura�e (in ontwikkeling)
Met de PGB-factura�e-module kunt u facturen maken en versturen aan de
hand van gedetailleerde urenoverzichten.
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