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Invoering Elektronisch Zorgdossier bij Careyn Snavelenburg een feit
Op 11 maart stelde Anne Bosman, directeur Careyn Wonen met Zorg, het Elektronisch
Zorgdossier in werking bij zorgcentrum Careyn Snavelenburg. Dit onder grote
belangstelling van zowel cliënten als medewerkers. Careyn heeft het Zorgdossier dusdanig
ingericht om cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn. Het zorgt ervoor dat informatie
van de cliënt systematisch wordt opgeslagen en geraadpleegd. Alle zorgmedewerkers die
met een cliënt te maken hebben, werken nu binnen het systeem samen om informatie uit
te wisselen.
Er is ruim een half jaar gewerkt om de medewerkers goed te scholen en om het systeem op
de Careyn-werkwijze aan te passen”, vertelt Muriel Jansen, Proces & Informatie Manager
bij Careyn en verantwoordelijk voor het project. “Medewerkers hebben geleerd om nóg
meer vanuit de cliënt te denken en om het Zorgdossier effectief te gebruiken. Het is een
grote verandering, maar iedereen is enthousiast. Mede omdat er tijdswinst wordt geboekt
en de onderlinge communicatie verbeterd wordt. Dit is fijn om te horen en gaat allemaal
ten goede komen aan onze cliënten. En daar doen we dit allemaal voor!” Het EZD project
wordt de komende maanden ook uitgerold bij alle andere Careyn verpleeg- en
verzorgingshuizen.
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming, die mensen verbindt. Careyn staat
voor vitaliteit, levendigheid en goede zorg in elke wijk, buurt of woongemeenschap en
stimuleert zelfredzaamheid en eigen regie. Als het nodig is, staat Careyn klaar als
betrokken partner met producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg
voor iedereen: jong en oud, gezond of kwetsbaar. Daarbij onderscheidt Careyn zich met
een persoonlijke manier van werken, altijd dichtbij de klant.
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