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Module Elektronisch Cliënten Dossier
Ondersteunend in efficiënte en cliëntgericht zorg
Zorgorganisaties en ook budgethouders vragen steeds meer om een ECD dat ondersteunt bij een
efficiënte wijze van het leveren van cliëntgerichte zorg met behulp van een classificatiesysteem.

ECD op maat
Itension weet als geen ander dat elke zorgorganisatie zijn eigen formulieren kent binnen het zorgdossier.
De module ECD biedt daarom ook een flexibele schil, waarmee een zorgorganisatie op een geheel eigen
wijze zijn eigen ECD kan vorm geven. Het biedt de mogelijkheid om formulieren, zoals een
evaluatieformulier en formulier melding incident om te zetten naar een digitale variant inclusief het plaatsen
van een handtekening. Uiteraard kan er ook gebruik worden gemaakt van een set standaard formulieren
welke aangevuld wordt met eigen formulieren.

Classificatiesysteem
Het digitaal classificeren en indiceren is een vereiste vanuit de ZVW (ZorgVerzekeringsWet). Itension is
partner van Stichting Omaha System Support. CareAssist beschikt daarom over alle relevante Omahadata, waaronder een compleet gevuld assessment, zorgplan, score en rapportageformulieren. De flexibele
schil binnen het ECD maakt het ook mogelijk om de overige classificatiesystemen, zoals Nanda, NIC en
NOC te integreren.

Voorbeeld van een zorgplan

Efficiënte cliëntgerichte zorg
Met het ECD wordt het vak van de wijkverpleegkundige verder geautomatiseerd ondersteund, hierdoor
wordt het vak verder geprofessionaliseerd. Het ondersteunt de zorgprofessional bij het verlenen van
cliëntgerichte zorg door de zorgvragen van de cliënt en zijn omgeving in kaart te brengen en hierop de
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juiste acties te selecteren binnen het zorgplan. Essentiële informatie over de cliënt wordt op het
cliëntdashboard getoond, zodat de zorgprofessional altijd over de juiste informatie beschikt van de cliënt
welke relevant is voor het uitoefenen van hun functie. Het cliëntdashboard toont bijvoorbeeld de acties uit
het zorgplan en de laatst toegevoegde rapportages en scores. Via het cliëntdashboard navigeert de
zorgprofessional verder in het ECD voor gedetailleerde informatie over een bepaald onderwerp, zoals de
uit te voeren actie uit het zorgplan.

Voorbeeld van een dashboard

Cliëntportaal
Het ECD beschikt over een gebruiksvriendelijk cliëntportaal. De cliënt beschikt hierdoor over een eigen
cliëntagenda, heeft inzage in het eigen ECD en zijn eigen documenten. Door een nieuwsbericht kan de
cliënt geïnformeerd worden over de wijzigingen in de zorgverlening, ontwikkelingen binnen uw organisatie,
etc.

Voordelen ECD
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Toegankelijk voor zorgverleners, mantelzorgers, cliënten en andere derde partijen;
ECD op maat te maken en inzetbaar voor meerder classificatiesystemen;
Flexibele beheeromgeving om de rechtenstructuur op te zetten;
Efficiënte manier van zorgverlening door filtering op relevante informatie;
Meetbaar evalueren;
Digitale handtekening.
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