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Daar is hij dan, ons derde Qurentis magazine. 

Deze keer geheel in het teken van ons nieuwe 

elektronisch cliëntendossier (ECD) Carefriend, waar we 

de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. We zijn 

dan ook erg trots dat de eerste versie van Carefriend 

precies is geworden zoals we voor ogen hadden.  

 

We wilden Carefriend namelijk pas lanceren als 

de eerste versie helemaal naar onze zin was. Onze 

ontwikkelaars hebben dan ook veel uren besteed 

aan het perfectioneren van het systeem en het 

ontwikkelen van de Careblocks die zorgen voor de 

meeste tijdsbesparing voor zorginstellingen. Want dat 

is het allerbelangrijkste doel van Carefriend: essentieel 

verschil maken in de zorg door te zorgen voor écht 

meer tijd voor cliënten. 

 

Dat doen we op twee manieren: aan de ene kant 

maken we het mogelijk dat zorgprofessionals 

en administratieve medewerkers gemakkelijker 

kunnen werken. Carefriend bevat namelijk, naast 

alle standaardfunctionaliteiten van een elektronisch 

cliëntendossier, een groot aantal onderdelen die het 

werk van zorgprofessionals veel efficiënter maken. Al 

die onderdelen zorgen ervoor dat de administratieve 

werkdruk, waar zorgorganisaties steeds meer last van 

hebben, drastisch wordt verlaagd. Zo kan in veel minder 

tijd veel meer werk verzet worden! 

Aan de andere kant is werken met Carefriend erg 

gemakkelijk vanwege de slimme interface. Het 

moderne Qurentis-Framework (zie pagina 20 voor meer 

informatie), zit namelijk zo in elkaar dat de voorkant van 

de applicatie extra eenvoudig in gebruik is.  

 

Bovendien blijven we nieuwe functionaliteiten 

toevoegen met de continue ontwikkeling van 

aanvullende Careblocks waardoor Carefriend in de 

toekomst alleen maar rijker wordt. Op pagina 10 staat 

meer informatie over de functionaliteiten van de 

basisversie én toekomstige functionaliteiten die op de 

planning staan.  

 

Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe 

hebben we dat eigenlijk voor elkaar gekregen? En wat 

is er precies allemaal mogelijk in ons nieuwe systeem? 

Via dit magazine laten we u graag kennismaken met de 

vele facetten die Carefriend biedt. Zo nemen we u mee 

in het idee achter Carefriend en de ontwikkeling van de 

applicatie (pagina 4). Daarnaast geven we uitleg over wat 

een Careblock precies is (pagina 6). 

 

Wij zijn dan ook ontzettend enthousiast over 

Carefriend! En we zijn ervan overtuigd dat u daar net zo 

over denkt na het lezen van dit magazine!

Directie Qurentis B.V.
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Tijd- en kostenbesparing

Voor de ontwikkeling van deze software hebben we de zorgprofessional centraal gesteld en geïnventariseerd welke wensen daarvoor 

het belangrijkste zijn in een softwarepakket. Onze belangrijkste vraag hierbij was: ‘hoe zorgen we als softwareleverancier voor een 

zo laag mogelijke regeldruk en zo min mogelijk zorgkosten?’ Met andere woorden: hoe kan de registratie en administratie in de zorg 

anders, beter én efficiënter? Met de ontwikkeling van Carefriend en het werken met ‘Careblocks’ hebben wij een innovatieve oplossing 

gevonden voor zorgaanbieders die problemen ervaren op deze gebieden, maar ook voor zorgaanbieders die simpelweg tijd en kosten 

willen besparen. 

Iedere zorginstelling is uniek

Natuurlijk wil iedere zorgorganisatie de beste zorg leveren aan haar cliënten, daarin verschillen ze niet van collega-zorgaanbieders. 

Toch focust iedere organisatie op verschillende dingen. En dat is maar goed ook, want zo heeft iedere zorgorganisatie een eigen iden-

titeit. Bij de ontwikkeling van Carefriend hebben we specifiek gekeken naar hoe we deze verschillende identiteiten kunnen waarborgen 

in één systeem. We hebben de applicatie daarom aanpasbaar gemaakt aan de organisatie, in plaats van andersom. Het werken met 

Careblocks maakt het mogelijk om elke unieke identiteit en werkwijze onder te brengen in het systeem Carefriend.

Gemakkelijker werken met Careblocks en templates

Carefriend werkt dankzij het gebruik van Careblocks gemakkelijker dan traditionele elektronische cliëntendossiers. Met Careblocks 

worden functionaliteiten in de applicatie als het ware opgesplitst in kleine functionele onderdelen. Vooral voor grote en complexe 

projecten maken juíst zulke kleine, eenvoudige en begrijpelijke blokjes het mogelijk om het geheel helemaal zelf op te bouwen terwijl 

alle onderdelen toch effectief samenwerken. Het resultaat is een systeem met veel functionaliteiten dat echter nooit te complex wordt 

en daardoor gemakkelijk en snel te gebruiken is. Zelfs een standaard template kan altijd aangevuld worden met extra Careblocks.

De laatste jaren deden zich in de zorgsector de nodige veranderingen voor die vragen om steeds betere en 
slimmere softwareoplossingen. Voor zorgaanbieders is het belangrijker dan ooit om met een systeem te 
werken waardoor beduidend minder registratietijd en kosten nodig zijn. We dachten daarom al een tijdje 
na over de ontwikkeling van zo’n systeem dat flexibel omgaat met het dynamische zorglandschap. Met 
gebruiksvriendelijke software, gebouwd volgens de nieuwste technieken, willen we hierin het verschil maken!

Wilt u weten wat een Careblock precies is? Kijk dan snel op de volgende pagina!

DE FILOSOFIE ACHTER CAREFRIEND
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WAT IS EEN CAREBLOCK?
Het bijzondere, maar juist ook het gemakkelijke aan Carefriend, is dat het systeem bestaat uit een framework 
met zogeheten Careblocks. 

Maar wat is een Careblock precies? Technisch gezien is het een klein blokje functionaliteit. Denk aan een 
Careblock voor de agenda, een Careblock voor gewerkte uren, een Careblock voor een grafiek van het gewicht 
van de cliënt, een Careblock voor de cliëntenkaart, etc. Eigenlijk zijn alle onderdelen die in Carefriend zichtbaar 
zijn, verpakt in een Careblock. Zo kan een Careblock een simpel overzicht bevatten, maar ook een complete 
agendafunctie.

Technische opbouw

De gehele Carefriend applicatie is ontwikkeld op het Q-framework 

binnen een ‘no-code’  omgeving (zie pagina 20). Daarmee zorgen 

we ervoor dat het platform waarop Carefriend gebouwd is, alle el-

ementen bevat om de eindgebruiker zo gemakkelijk mogelijk met 

het systeem te laten werken. En door het gebruik van de meest 

recente versies van de nieuwste technologieën, zoals .NET Core,  

Angular, Bootstrap, REST API en PostgreSQL, is het Q-framework 

enorm flexibel en toekomstbestendig (Software For Life).

Om nog een stapje verder te gaan, wilden we een Citizen Devel-

oper toolkit aanbieden, wat uiteindelijk de aanleiding was om 

Careblocks te ontwikkelen. Kenmerkend voor zo’n toolkit is dat 

deze juist veel resultaat oplevert voor diegenen die minder of he-

lemaal niet thuis zijn in de IT. Zo kan iedereen een eigen systeem 

bouwen door het ‘bij elkaar klikken’ van functionele blokken.

Een Careblock zien we als een functionele container die één 

bepaald functioneel probleem oplost. Een Careblock kan opge-

bouwd zijn uit invoervelden, labels, dropdownlijsten, grids, knop-

pen, rapporten, etc. Het omhulsel waar deze elementen in verpakt 

zitten, is het Careblock. 

Slimme functionaliteit

We hebben een slimme functionaliteit ingebouwd in de Careblocks 

zodat deze zich automatisch aanpassen aan de plek waar ze 

geplaatst worden. De eindgebruiker hoeft alleen maar te bepalen 

welke onderdelen op welke plek zichtbaar moeten zijn en de 

Careblocks doen de rest van het werk. Zo bepaalt een Careblock 

zelf voor welke periode er bijvoorbeeld data beschikbaar moeten 

komen, of er wel of niet geprint mag worden en wélke data precies 

beschikbaar moeten komen.

Careblocks op maat met de 
Careblock builder

Met de ingebouwde Careblock builder ‘bouwen’ onze 

consultants na overleg de Careblocks die nodig zijn 

om administratieve handelingen te minimaliseren. Een 

Careblock kan zowel op ‘domein-niveau’, als op ‘module-

niveau’ (zie uitleg hiernaast) geplaatst worden, zodat 

het naar wens aan verschillende plekken in het systeem 

toegevoegd kan worden.

Domein-niveau

Met een domein wordt in Carefriend een bepaalde 

entiteit bedoeld. Dit kan bijvoorbeeld een ‘medewerker’, 

‘cliënt/deelnemer’, ‘team’ en/of ‘regio’ zijn. Als 

bijvoorbeeld het ‘agenda’ Careblock wordt toegevoegd 

aan het domein ‘cliënt/deelnemer’, dan is het mogelijk 

om dit Careblock binnen het tabblad ‘Cliënt’ terug 

te laten komen en zo de agenda van de cliënt in te 

zien. Wordt datzelfde Careblock toegevoegd aan het 

domein ‘medewerker’, dan toont het Careblock de 

ingevulde agenda van de medewerker. Dit noemen we 

‘dynamische overerving’.

Module-niveau

Een gepersonaliseerde Carefriend omgeving bestaat 

uit verschillende modules die bovenin het scherm 

te zien zijn. Door in de Careblock builder in te stellen 

dat een Careblock aan een module gekoppeld moet 

worden, komt het Careblock direct in beeld bij het 

openen van de module. Denk bijvoorbeeld aan een 

Careblock met daarin een complete agenda of een 

overzicht van alle actieve cliënten/deelnemers. 

Careblock beveiliging

Een selectie van Careblocks vormt de basis van elke 

naar voorkeur ingestelde applicatie. Om ervoor te 

zorgen dat de eindgebruiker volledige regie over de 

functionele autorisatie behoudt, biedt elk Careblock 

een uitgebreid rechtenmodel gekoppeld aan een of 

meerdere rollen. Zo kan bepaald worden wie welke 

data mag toevoegen, lezen, wijzigen, verwijderen 

en/of inzien. Verder kan per Careblock een audit-log 

uitgegeven worden met informatie over wie, wanneer, 

wat heeft gedaan. 

“Een Careblock zien we als een functionele container    
       die één bepaald functioneel probleem oplost.”
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DE OPBOUW
VAN CAREFRIEND
Werken met modules, domeinen, tabbladen en formulieren

Modules

Een module kunnen we omschrijven als een verzameling 

van functionaliteiten ter ondersteuning van de dagelijkse 

werkzaamheden van zorgmedewerkers. Dankzij de flexibil-

iteit die Carefriend biedt bij het vormgeven van een module, 

sluit deze verzameling van functionaliteiten naadloos aan op 

uiteenlopende werkprocessen. Binnen een module kunnen 

meerdere domeinen worden opgenomen als dit wenselijk is.

Domeinen

Een domein is een abstracte term die we in deze alinea zo 

helder mogelijk toelichten. Een domein is een opzichzelf-

staande entiteit binnen een zorgorganisatie, waar relevante 

informatie en documenten omheen verzameld worden. 

Denk hierbij aan een cliënt, een medewerker, een team, 

een contactpersoon, etc. Binnen Carefriend is het mogelijk 

om op deze entiteiten in te zoomen en daarbij data vast 

te leggen. Voor het domein cliënt zijn dat bijvoorbeeld 

zorgplannen, rapportages of een intakegesprek en voor 

een medewerker bijvoorbeeld contractgegevens, diploma’s 

of functies. Om dit te faciliteren, kunnen organisaties met 

Carefriend zulke specifieke functionaliteiten aan een domein 

koppelen en de betreffende data vastleggen. De verschil-

lende domeinen openen vanuit een module.

In Carefriend werken we met verschillende ‘lagen’ in het systeem. Het eerste niveau bestaat uit 
modules die boven in het scherm te zien zijn.

Het ‘Overzicht cliënten’ staat in het domein ‘cliënt’. 

Het overzicht cliënten kan  zowel in kaart, als in lijstvorm 

worden weergegeven.

Tabbladen

Waar de inrichting van modules bij verschillende zorgorganisaties misschien niet altijd evenveel afwijkt, kan juist het gebruik van 

tabbladen (in combinatie met Careblocks) het verschil maken. Zo is het voor de ene zorginstelling bijvoorbeeld belangrijk om in de 

module ‘Cliënten’ een tabblad met ‘Indicaties’ te hebben, terwijl bij een andere organisatie een tabblad met ‘Roosters’ onmisbaar is. 

Tabbladen worden ingericht binnen een module of een domein. Careblocks kunnen zowel in een tabblad als direct in een module 

worden geplaatst. 

Formulieren (Forms)

Formulieren vormen de inhoud van een Careblock. Een formulier kan bijvoorbeeld bestaan uit verschillende soorten invulvelden, 

checkboxes, dropdownmenu’s etc. Nadat het formulier samen met een consultant is bepaald, plaatsen wij deze in een Careblock waar 

het formulier zijn werk kan doen. Kijk voor meer informatie over het gebruik van formulieren in Carefriend op pagina 16.
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In januari 2020 is de eerste productieversie van Carefriend gelanceerd. In de loop van de tijd voegen we steeds 
nieuwe functionaliteiten toe in de vorm van Careblocks. Maar welke mogelijkheden biedt de basisversie van 
Carefriend eigenlijk en hoe zal Carefriend zich in de toekomst ontwikkelen? Lees het hieronder!

De basisversie van Carefriend

Uiteraard bevat de basisversie van Carefriend op zijn minst alle mogelijkheden die thuishoren in een ECD. Logischerwijs bevat de 

basisversie van Carefriend functies om rapportages en zorgplannen aan te maken en in te zien, agenda’s bij te houden (van teams, 

medewerkers en cliënten) en alle gebruikersrechten in te stellen. Daarnaast bevat de basisversie van Carefriend de volgende onderdelen:

HOE  ZIET  DE  BASISVERSIE 
VAN  CAREFRIEND  ERUIT? 
En welke functionaliteiten worden in de toekomst toegevoegd?

Templates

Door gebruik te maken van standaardtemplates voor 

bijvoorbeeld de jeugdzorg, de Wmo of de ouderenzorg (om 

een paar voorbeelden te geven), kiest een organisatie zelf 

gemakkelijk de basis voor het systeem. Eventueel is een 

template aan te vullen met Careblocks naar keuze. Kijk op 

pagina 13 voor meer informatie over het gebruik 

van templates.

Modules, tabbladen, domeinen en formulieren

Carefriend is opgebouwd uit modules, tabbladen, domeinen 

en formulieren. Hierdoor is de opbouw van de applicatie 

uniek voor elke zorginstelling. Zie pagina 8 voor meer 

informatie over modules, tabbladen en domeinen en 

pagina 16 voor meer informatie over formulieren in Carefriend.

Overzichten

Er zijn diverse standaard overzichten beschikbaar in Carefriend. 

Denk aan overzichten van activiteiten, afdelingen, medicijnen, 

regio’s, relaties etc. Deze overzichten zijn opgenomen in de 

standaard Careblocks die voor iedereen beschikbaar zijn. 

Careblock builder

De basisversie van Carefriend bevat de mogelijkheid om samen met 

onze consultants Careblocks aan te maken met de ‘Careblock builder’.

Inlog cliënten en externen 

In de eerste versie van Carefriend kunnen cliënten, contactpersonen en 

andere externen inloggen op het systeem. Uiteraard zien deze personen 

dan alleen de onderdelen zoals een organisatie die qua rechten 

heeft ingesteld. 

Wat zijn de mogelijkheden in de toekomst?

Carefriend is een systeem dat continu wordt doorontwikkeld. We brengen regelmatig nieuwe Careblocks uit die het werken met Carefriend 

nog gemakkelijker en completer maken. Hieronder staan enkele mogelijkheden die in de toekomst beschikbaar zijn. 

Met het toevoegen van de contracten en gegevens van 

medewerkers is altijd alle informatie rondom cliënten, maar ook 

rondom medewerkers, in één systeem beschikbaar. Denk aan 

ORT-berekeningen, verlofsaldo’s en compensatie-uren. 

Een belangrijke functionaliteit die in een latere versie 

van Carefriend toegevoegd wordt, is ‘Outcome’. Met 

deze set aan Careblocks kunnen metingen, zoals 

tevredenheidsmetingen, eenvoudig uitgezet worden 

op basis van vragenlijsten om zo inzicht te krijgen in de 

kwaliteit van geleverde zorg.  

ORT EN CONTRACTEN VOOR MEDEWERKERS OUTCOME

Werkt uw organisatie op basis van het 

OMAHA System? Via Carefriend kunt u 

deze systematiek op termijn integreren 

in het zorgplan.

OMAHA-FUNCTIONALITEIT DOORONTWIKKELEN QURENTIS-FRAMEWORK

Naast nieuwe functionaliteiten in Carefriend zelf wordt het Qurentis-

Framework steeds verder doorontwikkeld zodat dit altijd up-to-date 

is voor de nieuwste technologieën. Kijk op pagina 20 voor meer 

informatie over het Q-Framework. 
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Omdat Carefriend verschillende standaard templates kent, is het systeem geschikt voor álle soorten 
zorginstellingen; van kleine zorgboerderijen en zzp’ers in de zorg tot zorgorganisaties met duizenden cliënten. 
Carefriend heeft altijd de juiste templates die passen bij elke organisatie. Omdat onze standaard templates in 
overleg met klanten uit verschillende zorginstellingen zijn ontwikkeld, sluiten ze perfect aan op de wensen van 
de meest uiteenlopende zorgaanbieders. 

WELKE  TEMPLATES 
HEEFT CAREFRIEND?

Van standaard template tot maatwerk en alles daartussenin

We hebben standaard templates ontwikkeld voor allerlei zorgmogelijkheden die in Nederland voorkomen: jeugdzorg, ouderenzorg, 

thuiszorg, gehandicaptenzorg en uiteraard nog veel meer. De meeste zorginstellingen kunnen met een standaard template hun volledige 

zorgregistratie uitvoeren. Maar sommige hebben net wat meer aanpassingen nodig, of aanvullende wensen. Daarom staan onze 

consultants altijd klaar om templates samen met uw organisatie aan te passen of aan te vullen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat het 

systeem helemaal naar wens ingericht moet worden. In dat geval stellen onze consultants in goed overleg een maatwerkpakket samen. Zij 

bespreken alle voorkeuren en op basis daarvan bouwen we het meest geschikte systeem door modules en tabbladen vast te leggen en 

passende Careblocks te kiezen of ontwikkelen. 

Het idee achter de templates is dat 

deze in ieder geval de functionaliteiten 

bevatten die voor een bepaalde groep 

zorgaanbieders – groot of klein - gemakkelijk 

in gebruik zijn. Natuurlijk is geen enkele 

organisatie hetzelfde en daarom zijn de 

standaard templates altijd uit te breiden 

met Careblocks, waardoor een organisatie 

grotendeels zelf bepaalt welke onderdelen 

van het systeem relevant zijn. Ook het 

combineren van meerdere templates is een 

mogelijkheid. 

Voor meer informatie over templates kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling door te 
bellen naar 040 201 00 40 of een e-mail te sturen naar verkoop@qurentis.nl.

“Carefriend heeft altijd de 
juiste templates die passen 

bij elke organisatie”

 Door middel van templates, 
   Careblocks én onze consultants
 komen we altijd tot de 
       optimale oplossing 
                    voor iedere zorgaanbieder
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CAREBLOCKS
UITGELICHT
Om een goede indruk te geven van de mogelijkheden van verschillende soorten 
Careblocks, geven we op deze pagina een aantal voorbeelden:

De cliëntenkaart

Het is mogelijk om een tabblad in te richten 

als ‘cliëntenkaart’ door toevoeging van diverse 

zelfgekozen Careblocks. Zo bevat het tabblad 

in bovenstaand voorbeeld een Careblock met 

persoonlijke informatie, een Careblock met hobby’s, 

een met medicijnen en een met de rapportages. 

De maat van een Careblock is vooraf in te stellen, 

waardoor één of juist meerdere kleinere Careblocks in 

beeld kunnen komen. 

Persoonlijke informatie

Het Careblock met persoonlijke informatie is 

essentieel voor iedere cliëntenkaart. In dit voorbeeld 

van het Careblock ‘persoonlijke gegevens’ is te zien 

dat de velden helemaal naar wens kunnen worden 

ingericht.

Medicijnen

Het Careblock ‘medicijnen’ toont direct welke medicijnen 

cliënten die dag nodig hebben, welke medicijnen 

bijbesteld moeten worden, of een totaaloverzicht van de 

medicijnen die cliënten nodig hebben.

Hiernaast is een Careblock te zien met een overzicht 

van de medicatie voor een bepaalde cliënt. Andere 

uitwerkingen, zoals het tonen van data-overzichten van 

uitgifte van medicijnen, zijn ook mogelijk.

Rapportages

Een Careblock voor het maken of inzien van 

rapportages is op verschillende manieren toe te 

voegen. Zo is een Careblock met de laatste 5 of 

10 aangemaakte rapportages mogelijk, of een 

Careblock waarin direct de rapportage getypt kan 

worden. In dit Careblock is direct een rapportage 

te maken, waarna deze op verschillende plekken 

in het systeem terug kan komen.

De agenda
Ook de agenda van Carefriend is ondergebracht in een Careblock.

Het toevoegen van een afspraak aan de agenda is zo gebeurd met het 

Careblock ‘agenda afspraak’:

De huidige versie van Carefriend 
bevat een zeer ruime selectie 
Careblocks, waar continu nieuwe 
Careblocks aan toe worden gevoegd. 
Heeft uw organisatie een specifieke 
functionaliteit of een specifiek type 
overzicht nodig? Dan bespreken onze 
consultants graag de mogelijkheden 
voor Careblocks op maat.

KLANTSPECIFIEKE
CAREBLOCKS
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HET GEBRUIK VAN 
FORMULIEREN IN CAREFRIEND
In Carefriend is functionaliteit op een eenvoudige manier aan het systeem toe te voegen door gebruik te maken van formulieren 

en de bijbehorende Careblock builder. Met deze formulieren sluiten de functionaliteiten binnen Carefriend namelijk naadloos aan 

op de processen en wensen binnen uw organisatie. Zo worden zorgprofessionals ondersteund om snel datgene vast te leggen wat 

binnen een organisatie belangrijk is. Een formulier vormt de inhoud van een Careblock, zorgplan of rapportage. Enkele mogelijkheden 

zijn inhoudelijke aansluiting van het zorgplan op de geleverde zorg of rapportageformulieren die perfect passen bij de manier van 

rapporteren binnen een organisatie. In dit artikel geven we een paar voorbeelden van hoe formulieren in de praktijk bruikbaar zijn.

Careblock
Formulier in een Careblock geplaatst.

Zorgplan
Formulier als basis voor een zorgplan.

Rapportage
Formulier als basis voor een rapportage.

Functionaliteit op maat maken met 
formulieren, hoe werkt dat?

Naast de functionaliteiten in de standaard Careblocks is het 

mogelijk om specifieke wensen na overleg met onze consultants 

in te laten bouwen met onze rijke form builder. Hiermee kunnen 

we snel functionaliteiten ontwikkelen door met de drag-and-drop 

interface de gewenste webelementen in een formulier te plaatsen 

en naar de juiste positie te slepen. Zo leggen we gemakkelijk 

invulvelden voor tekst of datum, selectielijsten en vele andere 

elementen vast. Uniek aan de form builder is dat op één centrale 

plek inhoud gegeven wordt aan meerdere onderdelen van de 

software. Met plaatsing van een formulier in een Careblock is de 

functionaliteit direct beschikbaar in de webapplicatie. Het is ook 

mogelijk om met formulieren zelf de inhoud van een zorgplan of 

rapportage vorm te geven. Hierdoor is het systeem niet beperkt 

tot de standaard functionaliteiten van softwareaanbieders. Elke 

zorgorganisatie weet immers zelf het beste welke specifieke 

functionaliteiten een uitkomst bieden! Een formulier gemaakt in de 

form builder is na plaatsing in een Careblock en in het gewenste 

tabblad ook direct beschikbaar in de webapplicatie Carefriend. 
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Afspraak maken

Wilt u nu al een afspraak met ons maken om er zeker van te zijn dat we elkaar 

op de beurs kunnen ontmoeten? Neem dan gerust contact met ons op via het 

telefoonnummer +31 (0)40 201 00 40 en kies voor optie 2.

Het programma

Om de vele mogelijkheden van Carefriend uit te lichten, geven we dagelijks 

presentaties op onze stand. Kom gezellig langs en laat u verrassen door de 

mogelijkheden van Carefriend! Houd onze websites in de gaten om op de 

hoogte te blijven van ons programma tijdens de beurs! 

www.qurentis.nl • www.carefriend.nl
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Dit jaar geheel in het teken van Carefriend!

ONTDEK CAREFRIEND 
OP DE ZORG & ICT BEURS 
VAN 7 TOT EN MET 9 APRIL 2020!
Misschien heeft u in 2019 onze stand bezocht op de Zorg & ICT beurs? Voor ons waren het in ieder geval 
drie zeer interessante, leuke en succesvolle dagen waarop we veel zorgprofessionals uit het hele land 
spraken, waaronder ook een groot deel van onze klanten. We kijken dan ook terug op een erg geslaagde 
beursdeelname. 

Van 7 tot en met 9 april 2020 staan wij daarom heel graag weer op de Zorg & ICT-beurs. Deze editie staan zowel onze deelname als onze 

stand geheel in het teken van ons nieuwe ECD Carefriend!

Stel uw eigen ECD samen met Careblocks!

Op onze stand kunnen geïnteresseerden hun eigen, perfecte elektronisch cliëntendossier samenstellen, net als in Carefriend zelf. Met de 

ruime keuze aan Careblocks is met gemak een compleet systeem te creëren dat aan alle specifieke eisen voldoet. Kies de Careblocks die 

belangrijk zijn voor uw organisatie, medewerkers en cliënten en bouw zo uw eigen ECD. 

Heeft u een specifieke Careblock nodig, maar hebben we deze niet op voorraad? Geen probleem! Careblocks kunnen we namelijk 

ook op maat bouwen. Zo krijgt u echt een systeem dat precies bij uw organisatie past!

ZORGPLAN DOSSIER AGENDA GEPLANDE
TAKEN

GEWICHT
VAN CLIENT

TE VEEL 
GELEVERDE 
PRODUCTIE

?

Plaats: 

Jaarbeurs Utrecht - Hal 1

Standnummer:  

01.c090

ALGEMENE INFORMATIE

Datum:  

Dinsdag 7 t/m donderdag 9 april 2020

Tijd:  

Van 09.30 - 16.30 uur

Zien we u dit jaar ook?
Een deel van ons team op de  Zorg & ICT beurs in 2019! 
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HET QURENTIS 
FRAMEWORK

Carefriend is gebouwd op het Qurentis Framework; een no-code platform waar wij de afgelopen jaren 
aan hebben gewerkt. Het Q-Framework is specifiek voor de Healthcare in Nederland ontwikkeld.

Met het Q-Framework       

kunnen we veel beter         
en sneller inspelen op 
veranderingen in de 
software en in het    
zorglandschap. 

Careblocks op het Q-Framework
Na het vullen van het Careblock met inhoud in de vorm van een formulier, 

kan het Careblock op een pagina of in een specifiek tabblad worden 

geplaatst. Naast de formulieren die ieder Careblock uniek maken, heeft 

ieder Careblock meerdere standaard eigenschappen waarmee onder 

meer rechten, filters en printopties worden ingesteld. Het werken met 

Careblocks zorgt ervoor dat de applicatie aansluit bij een grote 

diversiteit aan zorgaanbieders. Zowel zzp’ers als grote 

zorginstellingen kunnen dankzij de Careblocks zeer eenvoudig 

met Carefriend werken.

Toekomst
Met het Q-Framework kunnen we veel beter en sneller

inspelen op veranderingen in de software en IT-wereld en in het

zorglandschap. In de toekomst bieden we via onze webshop steeds 

nieuwe Careblocks aan, zodat zorgaanbieders altijd de nieuwste functionaliteiten

toe kunnen voegen aan het systeem. Software for Life! Iedere organisatie heeft de vrijheid om zelf te 

bepalen hoe het systeem eruit zal zien. Van eenvoudig tot complex en alles daartussenin, maar altijd 

gemakkelijk in gebruik.

    “Carefriend heeft 
altijd de juiste templates   
 die passen bij elke   
  organisatie”

Wat is het Q-Framework?
Het Q-Framework is de basis waarop Carefriend draait, het fundament waarop de rest van de applicatie is gebouwd. Tot op heden draait 

enkel Carefriend op het Q-Framework, maar in de toekomst verhuist ook onze declaratie- en facturatiesoftware Collabris hiernaartoe. 

Zoals al onze applicaties is ook het Q-Framework volledig agile ontwikkeld, wat zorgt voor een gestructureerde, gefaseerde manier van 

werken om tot het perfecte product te komen.

Form builder
Een belangrijk component van het Q-Framework is de 

ingebouwde form builder. Met de form builder bouwen 

we formulieren die dienen als basis om een Careblock 

te maken en worden Careblocks ontwikkeld 

zonder ook maar één regel te coderen. 

De form builder werkt volgens het 

‘what you see is what you get’ principe; 

de onderdelen om het formulier op te 

bouwen zijn direct in beeld. Vervolgens 

wordt het formulier verpakt in een 

Careblock. De form builder 

bevat tientallen visuele

HTML-elementen. Ieder 

element kan geconfigureerd 

worden op basis van validatie, 

stijl (CSS) en condities/scripts

(logica). Omdat ieder formulier 

aan te passen is, hebben we 

het mogelijk gemaakt om 

eenvoudig componenten 

toe te voegen of te verwijderen 

zonder hierbij rekening te houden met de

technische complexiteit van het formulier.

Een technisch kijkje in de keuken (speciaal voor 
applicatie- en systeembeheerders)

De form builder werkt volgens het 
'what you see is what you get' principe; 
de onderdelen om het formulier op te bouwen 
zijn direct in beeld.
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DE CAREBLOCK 
BIBLIOTHEEK
Kies, klik 
  en care!

Om zorginstellingen zoveel mogelijk in staat te stellen om hun applicatie aan te laten sluiten op het eigen zorgproces, krijgt Carefriend 

een eigen Careblock bibliotheek. In deze webshop staat een groot aanbod met extra Careblocks. Het voordeel is dat de Careblocks na 

aanschaf direct toepasbaar zijn, zonder handelingen vanuit onze kant. Daarmee kan elke zorgorganisatie meteen aan de slag! 

Direct beschikbaar
Wanneer een nieuw Careblock uitkomt, is deze direct zichtbaar in de Careblock bibliotheek. Ieder Careblock bevat een venster met 

uitleg en informatie over de specifieke functionaliteiten en mogelijkheden, zodat gemakkelijk te bepalen is of dit Careblock een goede 

toevoeging is voor een bepaalde applicatie. Na aankoop van een Careblock verschijnt deze per direct in de eigen Careblock bibliotheek. 

Is een Careblock niet meer nodig of toch niet helemaal naar verwachting? Dan kan elk Careblock net zo gemakkelijk weer uitgezet 

worden. Een overzicht van alle toegepaste Careblocks is terug te vinden op de persoonlijke pagina binnen Carefriend, waar ook de 

gehele bestelgeschiedenis staat.

Altijd nieuwe Careblocks
De Careblock bibliotheek wordt steeds verder aangevuld met nieuwe Careblocks. 

Nieuwe functionaliteiten zijn dus altijd beschikbaar in de vorm van Careblocks, 

waardoor updates van het systeem niet nodig zijn en een applicatie nooit 

onnodige functionaliteiten bevat. Hierdoor is er zo min mogelijk risico op het 

maken van fouten. Staat een bepaalde Careblock niet in onze bibliotheek? Laat 

het ons weten en onze consultants ontwikkelen in goed overleg een Careblock op 

maat!
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Naast ons nieuwe elektronisch cliëntendossier Carefriend kunnen zorgaanbieders kiezen 

voor onze declaratiesoftware Collabris. Deze applicatie blijft voorlopig een lokale installatie, 

maar verhuist in de nabije toekomst ook naar het Qurentis-Framework. Verder blijven we 

Collabris doorlopend automatiseren zodat de noodzakelijke handmatige handelingen tot 

het absolute minimum worden beperkt..

Hoge administratieve last in de zorgsector

De zorgmarkt is continu in ontwikkeling, waardoor het steeds complexer 

wordt om administratieve zaken te overzien en processen zo snel 

en goed mogelijk te laten verlopen. Wij begrijpen dat 

zorgprofessionals het liefst zo veel mogelijk tijd overhouden 

voor het leveren van de beste zorg. Een gebruiksvriendelijk, 

efficiënt en compleet administratiesysteem draagt daar 

direct aan bij. Met het toekomstige Collabris willen 

we daarmee een stap verder gaan, zodat 

zorgmedewerkers totaal geen omkijken meer 

hebben naar de financiële zorgadministratie 

en daardoor de zorg alleen nog maar hoeven 

te registreren. 

Toekomstplannen voor Collabris

We hebben al grote stappen gemaakt met het 

automatiseren van Collabris. Komend jaar bouwen 

we dat proces nog veel verder uit. Het 

berichtenverkeer en het declaratie- en 

facturatieproces wordt zodanig 

geautomatiseerd dat zorgaanbieders zich

alleen nog maar bezig hoeven te houden 

met controles. Collabris haalt alle berichten

automatisch binnen vanuit VECOZO en verwerkt

deze direct. Bovendien gebeurt het aanmaken en versturen 

van declaraties en facturen straks ook allemaal achter de schermen. 

Hoewel het systeem zorgaanbieders zodoende veel werk uit handen neemt, 

behouden zij wel degelijk de regie en blijven zij dus altijd ‘in control’. 

ABONNEER U VIA ONZE WEBSITE 
WWW.QURENTIS.NL OP ONZE NIEUWSBRIEF 
OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN ALLES 
RONDOM COLLABRIS IN DE TOEKOMST.

COLLABRIS IN DE TOEKOMST
Kies zelf de mate van automatisering

Onze consultants bespreken met onze klanten in welke mate 

zij de controle willen behouden en daar passen we vervolgens 

het aantal ingebouwde check-momenten op aan. Zo kan het 

bijvoorbeeld gemakkelijk zijn dat alle 301 (toewijzings)berichten 

automatisch worden afgehandeld en in het systeem worden 

gezet, of dat er een lijstje wordt getoond met berichten die 

nog verstuurd moeten worden, waarna zorgprofessionals deze 

met één muisklik verzenden. Een andere optie is om alleen 

een melding te krijgen als er eventuele uitvalregels optreden. 

Het systeem toont dan alleen een overzicht van zaken die nog 

moeten gebeuren. Doordat dit allemaal achter de schermen 

gebeurt, zorgt Collabris voor meer overzicht, rust en snelheid 

in de financiële zorgadministratie. Concreet betekent dit dat 

er in de toekomst met ‘taken’ of ‘actielijsten’ gewerkt wordt 

om zaken goed te keuren, af te keuren en te monitoren. Denk 

bijvoorbeeld aan een lijstje met ‘nieuw binnengekomen 

cliënten’, of ‘nog te versturen declaraties’. 

Is het nieuwe Collabris iets voor onze organisatie?

Ja! Tenminste; als uw organisatie het prettig vindt dat uw 

financiële zorgadministratie sterk wordt geautomatiseerd. Zo 

houdt uw organisatie veel meer tijd over voor uw primaire taak 

als zorgverlener én uw medewerkers hoeven zo min mogelijk 

rekening te houden met het aanmaken van declaraties 

en facturen en het versturen en verwerken van berichten. 

Tegelijkertijd houdt uw organisatie wel het overzicht op uw 

financiële zorgproces. Dankzij het sterk geautomatiseerde 

Collabris wordt de administratieve last voor zorginstellingen 

veel kleiner, waardoor er beduidend meer tijd overblijft voor 

directe zorg. In dat geval is het nieuwe Collabris zeker iets voor 

uw organisatie!

Wilt u direct meer informatie? Neem dan contact met ons op via het 
telefoonnummer 040 - 201 00 40 of e-mail naar verkoop@qurentis.nl. 
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DE KOPPELING TUSSEN   
CAREFRIEND EN COLLABRIS
Zorginhoudelijk en administratief; 
hoe brengen we deze twee werelden bij elkaar?  
Voor zorgorganisaties is het vaak lastig om balans te realiseren op 

het gebied van administratieve taken. Enerzijds willen ze graag 

de zorgprofessional ontzien van veel extra administratief werk 

ter verantwoording van zijn of haar werkzaamheden, anderzijds 

hebben de administratieve medewerkers en het management die 

administratieve informatie nodig. 

Sinds de decentralisatie van de zorg in 2015 zijn er veel 

administratieve taken bijgekomen, waarmee ook veel extra 

declaratieproducten ontstonden. Het is voor zorgprofessionals 

bijna niet meer bij te houden met welk declaratieproduct de 

geleverde zorg geregistreerd moet worden, laat staan onder 

welke tijdsdruk dit vaak moet gebeuren. Daardoor komen 

verkeerde registraties steeds vaker voor, wat weer leidt tot 

ergernis bij administratieve afdelingen.

Dit probleem lossen we op door de functionaliteiten van 

Carefriend perfect aan te sluiten op de behoeften van 

zorgmedewerkers. We confronteren hen niet langer met een 

hoop administratieve gegevens, maar bieden alleen nog 

functionaliteiten waarmee ze hun zorginhoudelijke werk zo 

goed en snel mogelijk kunnen doen. Tegelijkertijd ontlasten 

we de administratief medewerkers met de automatisering van 

administratieve processen en bieden we inzicht door hen niet 

lastig te vallen met onnodige zorginhoudelijke informatie die 

vaak voor ruis zorgt. Dat maken we mogelijk dankzij een slimme 

koppeling tussen Carefriend (zorginhoudelijk) en Collabris 

(administratief). In dit artikel leggen we uit hoe deze koppeling in 

de praktijk werkt

Directe synchronisatie van cliënt- en 
medewerkersgegevens 
Hoewel zorgprofessionals en administratief medewerkers vaak 

zeer verschillende werkzaamheden hebben, staat de cliënt voor 

beide partijen centraal. Dat geldt ook voor onze software. Als een 

administratief medewerker in het systeem een cliënt toevoegt via 

een toewijzingsbericht in Collabris, dan is diezelfde cliënt direct 

zichtbaar voor de zorgmedewerker in Carefriend. Andersom werkt 

het ook zo; als een cliënt via Carefriend wordt aangemeld, zorgt 

de koppeling tussen beide systemen ervoor dat deze cliënt ook in 

Collabris staat. 

Administratieve medewerkers kunnen een toewijzingsbericht 

direct via Collabris aan de betreffende cliënt koppelen. In beide 

systemen is de informatie daarna meteen beschikbaar om te 

gebruiken tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Carefriend en 

       Het voordeel van 
twee verschillende systemen
  is dat de functionaliteiten per systeem 
         op maat gemaakt
               kunnen worden

Collabris sluiten dan ook naadloos op elkaar aan, waardoor 

medewerkers van verschillende afdelingen altijd de meest 

actuele data voorhanden hebben. Gegevens die voor zowel 

directe zorgmedewerkers als administratief medewerkers 

belangrijk zijn - zoals contactpersonen, toegewezen zorg en 

contactgegevens - zijn namelijk in beide systemen beschikbaar.

Het voordeel van twee verschillende systemen is dat de 

functionaliteiten per systeem volledig op maat gemaakt kunnen 

worden, waardoor geen overload aan data en functionaliteiten in 

beeld komt die niet voor elke functie even relevant is. Hierdoor 

kunnen zowel zorgprofessionals als administratief medewerkers 

snel en probleemloos starten met een systeem dat exact 

afgestemd is op hun werkzaamheden.

Deze synchronisatie maakt ook de migratie van Qurentis Care 

(de voorganger van Carefriend) naar het nieuwe ECD veel 

eenvoudiger. De gegevens uit Qurentis Care zijn namelijk 

uiteraard ook beschikbaar in Carefriend. Denk hierbij aan alle 

rapportages en documenten die zijn opgeslagen in het systeem. 

Naast de cliëntgegevens en de documenten en rapportages 

uit Qurentis Care worden ook medewerkersgegevens direct 

gesynchroniseerd binnen beide systemen. Wel zo handig 

om het beheer van gegevens maar op één plek uit te hoeven 

voeren!

Zorgregistratie omzetten naar 
declarabele productie
Om de administratieve last voor zorgverleners nog kleiner te 

maken, bevat de koppeling tussen Collabris en Carefriend 

een slimme ‘vertaalmachine’. Door middel van een zogeheten 

productvertaaltabel wordt zorg die de zorgprofessional in 

Carefriend op een eenvoudige manier heeft geregistreerd, 

omgezet naar declarabele productie in Collabris voor de 

administratief medewerker. Zo wordt bijvoorbeeld ‘individuele 

begeleiding’ voor cliënten die door de gemeente Amsterdam 

wordt gefinancierd, vertaald naar declaratieproduct 10A01, 

terwijl dit voor een andere gemeente vertaald wordt naar 

declaratieproduct 02A07. Zorgorganisaties kunnen dit proces 

met onze software volledig naar eigen voorkeur automatiseren. 

Zowel de zorgprofessional als de administratief medewerker 

krijgt hiermee meer tijd en ruimte voor verdere verbetering en 

professionalisering van de organisatie.
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