DIGITAAL ZORGDOSSIER
HÉT ZORGDOSSIERVOOR MENSEN IN DE ZORG
OPTIMAAL BEVEILIGD!

CONTACT

VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN
DE PRIVACY WET

Verdilaan 44
5384 CJ Heesch
info@digitaalzorgdossier.com

Wat is Digitaal ZorgDossier (DZD)?
Hét digitaal systeem voor het registreren en
communiceren in de zorg. Door de OMAHAsystematiek is DZD hét systeem voor een
vergaande professionalisering en optimalisering
van alle zorgprocessen in elke zorgomgeving.
Het is optimaal beveiligd en papierloos.
Makkelijk om mee te werken en makkelijk om
met derden te communiceren. En met de
ingesloten PGB facturatie module maakt u
eenvoudig uw eigen facturen!

In het kort: minder administratielast én
kosten!
Uitermate geschikt voor
-

Organisaties en zzp’ers in de zorg
Onderwijs en scholingsbureaus in de zorg
Gemeenten

Trainingen door wijkverpleegkundigen vanuit de
praktijk
Wij geven trainingen op locatie! Ook bieden wij
trainingen aan op onze eigen locatie,
Verdilaan 44 te Heesch.
Wat leert u op trainingen
-

Classificeren en indiceren met DZD
Keuze om te werken met de 4 domeinen
De signaalmelding
Het gebruiksgemak in de praktijk met het
Digitaal ZorgDossier

e-Learning
Na de training kunt u gebruik maken van de
e-Learning module.
Om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met en u
zelf te trainen in het gebruik van het DZD.

U gelooft uw ogen niet, wat er allemaal kan.

0412 – 745075

Goed om te weten!
Digitaal ZorgDossier is een
webapplicatie. Waardoor u geen
extra kosten heeft.
Bel of mail ons!
Uw organisatie ontzorgen we, uw
medewerkers trainen we. Wilt u
meer weten? Bel en maak kennis
met ons.
Persoonlijk contact
Maak persoonlijk kennis met
het Digitaal ZorgDossier.
We komen graag persoonlijk en
vrijblijvend langs.
Introductie Trainingen
•
•

GRATIS, op locatie te Heesch
€ 50,00, op uw eigen locatie

Kosten Digitaal ZorgDossier
€ 15,00 per maand/per gebruiker
Eenmalig:
€ 300,00 inrichting eigen portaal +
1 maand lang wekelijks contact
ter ondersteuning om te komen tot
een optimaal gebruik van Digitaal
ZorgDossier (1 uur per week, op
afgesproken tijden)

