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w w w . c a r e f r i e n d . n l

“Zorg verlenen aan uw cliënten zonder u zorgen te hoeven 
maken over de administratie. Daar zorgt Carefriend voor.”
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Meer informatie

Wilt u meer informatie over de toekomstige functionaliteiten van Carefriend, of wilt u weten wat Carefriend allemaal voor 
uw organisatie zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)40 201 00 40
of het e-mailadres info@qurentis.nl.

Voordelen & functionaliteiten

Volledig online zorgdossier

Hoge performance en een gebruiks vriendelijke 
interface

Zelf updaten is niet nodig, u heeft altijd
een up-to-date systeem 

Altijd en overal toegang tot de applicatie
via elk scherm

Het samenwerken in teams

Gemakkelijk afspraken toevoegen in
uw agenda

Uw zorgadministratie snel en compleet
bijhouden

Zelf de pagina’s inrichten met behulp
van Careblocks

Gebruik van uw eigen huisstijl 

Eenvoudig gebruikmaken van vragenlijsten 
en formulieren

Gemakkelijk te koppelen met onze declaratie-
software Collabris en ons kwaliteitsmanage-
mentsysteem Qarebase

‘Slimme applicatie’ die uw activiteiten bijhoudt 
en afhankelijk hiervan informatie op maat toont 

Het meest gebruiksvriendelijke ECD

In het webbased en geheel responsive elektronisch cliëntendossier Carefriend, brengt u uw complete zorgadministratie 
onder. Zo bevat Carefriend een medewerkersportaal waarin medewerkers hun uren kunnen registreren en afspraken in de 
agenda kunnen plaatsen. 

Carefriend is voorzien van een complete cliëntadministratie waarbinnen de intake, het wachtlijstbeheer en de algemene 
cliëntregistratie zijn opgenomen. Daarnaast is Carefriend door iedere medewerker, altijd en overal gemakkelijk te gebruiken 
omdat het een volledig online applicatie is.

Werken met Careblocks

Een uniek element in Carefriend is de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘Careblocks’. Dit zijn onderdelen met informatie 
waarvan u zelf de plaats op de pagina’s kunt bepalen. Kies bijvoorbeeld voor een Careblock met een overzicht van nieuwe 
cliënten, of juist van de nieuwste rapportages. Maak het uzelf en uw team gemakkelijk!

In 2019 start de uitrol van onze nieuwe en moderne applicatie. Er zullen gefaseerd steeds meer nieuwe functionaliteiten 
wordten toegevoegd.

En nog veel meer ...


