HET IS VEILIG!

U bepaalt bij het gebruik van
Carenzorgt zelf wie wat mag
inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf
instellen dat een mantelzorger
toegang heeft tot uw agenda,
maar alleen uw familie het volledige dossier mag inzien. Dit is heel
eenvoudig zelf in te stellen en te
wijzigen.

HULP NODIG?

Heeft u hulp nodig bij de in gebruik
name van Carenzorgt? U kunt aan
uw contactpersoon vragen of hij
of zij u hierbij helpt. Voor meer
informatie over Carenzorgt bezoek
de website: www.carenzorgt.nl
of stuur een e-mail naar:
info@carenzorgt.nl.

MAAK NU
UW ACCOUNT
AAN OP
CARENZORGT.NL

In samenwerking met:

ENVIDA
POSTBUS 241
6200 AE MAASTRICHT
0900 - 22 33 440
INFO@ENVIDA.NL

ALTIJD INZICHT IN UW ZORGDOSSIER?
HEEL EENVOUDIG MET CARENZORGT!

CARENZORGT EN UW ZORGOMGEVING
U ontvangt zorg of ondersteuning van Envida. Daarnaast wordt u
wellicht ook door andere zorgprofessionals, familie of mantelzorgers
geholpen om zo zelfstandig mogelijk uw leven te leiden. Inzicht in de
afspraken die zorgverleners en mantelzorgers met u en elkaar maken,
kunnen daarbij ondersteunen.
Envida vindt het uiteraard belangrijk dat u altijd inzicht heeft in de
afspraken die wij met u als cliënt maken. Daarbij gaat het om het
zorgplan, de rapportages en de planning van de zorgmomenten. Door
gebruik te maken van Carenzorgt heeft u via internet altijd toegang tot
uw persoonlijke zorgdossier en afspraken. In deze brochure leggen wij
u graag uit hoe u hiervan gebruik kunt maken.

EIGEN ACCOUNT OP
WWW.CARENZORGT.NL

UW ZORGNETWERK

Heeft u mensen uit uw omgeving
zoals bijvoorbeeld uw contactpersoon en uw dochter die u
inzage wilt geven in uw gegevens? We noemen dat hier voor
het gemak ‘uw zorgnetwerk’. Op
de website: www.carenzorgt.nl
kunt u deze personen één voor
één uitnodigen voor uw zorgnetwerk. Hierdoor hebben ook zij
inzage en dat kan handig zijn.

WAT KAN IK MET
CARENZORGT?

UW ZORGDOSSIER

Carenzorgt biedt u inzage in het
samen met Envida opgestelde
zorgplan. Ook kunt u via Carenzorgt de rapportages van onze
medewerkers inzien. U kunt
ervoor kiezen om deze informatie ook te delen met uw zorgnetwerk, bijvoorbeeld uw familie.
Uiteraard alleen als u dat fijn
vindt, u bepaalt dat zelf. Ontvangt
u alleen Huishoudelijke Zorg van
Envida, dan zijn het zorgplan en
rapportages nog niet via Carenzorg in te zien.

UW ZORGAFSPRAKEN

In Carenzorgt beschikt u over
een eigen digitale agenda. Ook
hiervoor kunt u anderen uitnodigen zodat uw afspraken voor uw
zorgnetwerk zichtbaar zijn en ook
anderen afspraken kunnen toevoegen. Hier vindt u ook de afspraken
met de medewerkers van Envida
(verpleging en verzorging/huishoudelijke zorg en/of dagbesteding). Houd er rekening mee
dat de zorgmedewerker later of
vroeger kan komen dan gepland
staat.
Samen met uw eigen afspraken
heeft u zo een goed overzicht.
Een voorbeeld: hulp met de boekhouding op dinsdag door Jannie,
op donderdag brengt de buurman
een paar boodschappen en op vrijdag hulp bij de douchebeurt door
de zorgmedewerker van Envida.

BERICHTEN VERSTUREN
Ook berichten sturen naar Envida
en/of uw zorgnetwerk kan eenvoudig met Carenzorgt. Zo kunnen uw deelnemers elkaar op de
hoogte houden van bijzonderheden. Bij spoed dient u uiteraard
telefonisch contact op te nemen
met Envida. Het is ook niet mogelijk om via deze berichten uw
zorgmoment te verplaatsen of af
te zeggen.

