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Zelfredzaamheidmatrix - 

Netwerkoverzicht

Innovatieve plug-in op uw huidige registratiesysteem 

Zocus biedt een innovatieve plug-in voor de zelfredzaamheidmatrix en het netwerk-

overzicht. Client, zorgverlener, zorgorganisatie en contracterende partij hebben in 

één oogopslag inzicht in de geboden ondersteuning en de resultaten. Uw huidige 

registratie systeem hoeft niet overboord. De plug-in wordt kosteloos door ons aan uw 

huidige systeem gekoppeld.

Functionaliteiten

• Domeinen en criteria ZRM zijn eenvoudig aan te passen aan de doelgroep / 

situatie. 

• Monitoring en overzicht bij ondersteuning door meerdere partijen.  

• Meten van het duurzame effect van de geboden ondersteuning. 

• Real-time monitoring van de ondersteuningsdoelen. 

• Inzicht in gemaakte uren en kosten. 

• Alarmering bij overschrijding van bijvoorbeeld uren, kosten en duur van de 

ondersteuning versus resultaten, zorgoverlap bij meerdere partijen.  

• Fundament voor caseloadgesprekken met medewerkers.  

• Resultaatmeting en leveranciersbeoordeling zorgaanbieder. 

• Reduceert administratieve tijd met minimaal 50%.  

• SaaS applicatie met beveiligde toegang voor cliënt en ondersteunende partijen.  

• Eenvoudig te koppelen aan uw huidige registratie systeem. 
Nieuwe generatie 

ZelfredzaamheidMatrix

 

Zocus stelt u in staat om m.b.v. de 

ZelfredzaamheidMatrix uw cliënten in 4 

stappen te monitoren. Na de 0 opname 

wordt gedefinieerd wat de te bereiken 

doelen zijn. Tijdens een evaluatie kan 

het actuele beeld eenvoudig worden 

aangepast.  Hiermee wordt voorkomen 

dat de ondersteuning onbegrensd kan 

doorlopen terwijl de doelen al zijn 

bereikt. Na-traject metingen maken 

inzichtelijk of het effect ook na de 

ondersteuning in stand is gebleven. 
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Versterking  van het netwerk 

Er is steeds meer aandacht voor versterking van het ondersteunende netwerk rondom 

de cliënt. Zocus kan eenvoudig het functionele netwerk in kaart brengen. In de 

netwerkmatrix wordt de kwaliteit en groei van het netwerk rondom cliënt gedurende 

de ondersteuning vastgelegd. Start- en actuele situatie kunnen met elkaar worden 

vergeleken.

Functionaliteiten

• Netwerkcontacten en inzetbaarheid eenvoudig vast te leggen. 

• Grafisch inzicht in de verhouding tussen de informele- en formele zorg. 

• Inzoomen op resultaten netwerkversterking van cliëntniveau tot zorgaanbieder. 

• Netwerk aangroei voor een bepaalde periode in te zien.
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Wilt u hier meer over 

weten? Neem dan contact 

op met Marcel Halff.
http://zocus.globaldelivery.nl/#contact
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