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PRODUCTINFO – I

Enquête software voor
Hulp bij de huishouding, Thuiszorg &
Verpleging en Verzorging, GGZ

Stichting NopCare heeft
samen
met
Stimucare
Zorgmeten.nl
ontwikkeld.
Zorgmeten.nl bestaat uit een
gebruikers-App/website en
software voor PC en tablets
en is eenvoudig in gebruik.
Er kan een kwalificatie
worden
gegeven
over
diverse
onderwerpen
waarbij de cliënt betrokken
is zoals; de zorgverlener, het
bedrijf, type zorg en
natuurlijk over kwaliteit van
de geleverde zorg over de
deelgebieden; “huishoudelijke zorg, Thuiszorg en GGZAmbulante zorg”.
De technische realisatie van
alle toepassing is in beheer bij
Cloudfaction.nl

NopCare
Ossenzijlstraat 13
8304 GE Emmeloord
Tel. (+31) (0)527-616546
info@nopcare.nl
www.nopcare.nl

De Opera 2
8265 TC Kampen
Tel. (+31)(0)383330562
info@stimucare.nl
www.stimucare.nl

DECENTRALISATIE
Als gemeente heeft u een wettelijke zorgplicht en heeft u een spilfunctie tussen
de zorgleveranciers en aanbieders. U wilt dus als gemeente graag goede zorg
verlenen. Het spreekt daarom voor zich dat uw inwoners mogen rekenen op een
zo goed mogelijke behandeling, verzorging en begeleiding. Hiervoor zetten al uw
zorgleveranciers en hulpverleners zich in. Toch is en blijft zorg mensenwerk.
Met de Zorgmeten-app kunt u de kwaliteit van de geleverde (thuis)zorg, hulp in de
huishouding en GGZ monitoren. Zo krijgt u als gemeente een volledig inzicht in de
kwaliteit van de zorgleveranciers doordat uw cliënten de bevindingen registreren.
Medewerkers van de gemeente kunnen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten elke moment met elkaar bespreken. De resultaten kunnen ook leiden tot
veranderingen op beleidsniveau.
WAT KAN DE ZORGMETEN APP?
- Die kan door cliënten die zorg ontvangen worden gebruikt en die de
kwaliteit van de ontvangen zorg door willen geven aan hun gemeente. De
enquête kan worden ingevoerd via de Zorgmeten-app en is vrij te
benaderen via de gemeentelijke website of QR-Code.
- De Zorgmeten-app kan worden benaderd via www.zorgmeten.nl
gemeentelijke website of QR-Code en gebruikt worden op PC /Laptop,
Mobiele Telefoon (IOS/ Android) en IPad.
FUNCTIONALITEITEN ZORGMETEN-APP?
- Webapp via zorgmeten.nl, gemeentelijke website of QR-Code.
- U meet de kwaliteit van de geleverde (thuis)zorg bij uw cliënt.
- U beheert uw eigen onderzoeksvragen.
EEN UITGEBREIDE STATISTIEK OVER DE KWALITEIT VAN DE GELEVERDE ZORG OP:
- wijk/postcode niveau.
- zorgleverancier/contractpartners.
- leeftijdscategorieën/zorgvraag.
- statistisch overzicht Kwaliteit zorg op alle soorten zorg.
Uiteraard worden alle uitkomsten procentueel weergeven in heldere
rapportages.
EIGEN RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN OVER DE ENQUETERESULTATEN
- Eigen management rapportages samen te stellen door filtering op
database niveau.
- Verantwoordingsrapportages over eigen gedefinieerde onderzoeksvragen.

