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Client360
Client360 ondersteunt de gehele dialoog tussen behan-
delaar en cliënt en de volledig naadloze integratie met 
het bestaande IT-landschap. Altijd en overal. Dit betreft 
dan ook veel meer dan enkel het ontsluiten van inhou-
delijke modules. Client360 biedt een totaal ecosysteem 
om de interactie te faciliteren en biedt mogelijkheden 
voor derde partijen om nieuwe mHealth toepassingen 
te ontsluiten. De resultaten die met Client360 tot 

dusver zijn geboekt, zijn een reductie van verschillende 
behandeltrajecten van 4 naar 2 face-to-face-contacten, 
een hogere mate van betrokkenheid van de cliënt bij 
zijn behandeltraject en een enorme afname van het 
aantal ‘no shows’. Dit levert een kostenbesparing op 
met behoud van kwaliteit. Hierdoor is het voor de 
belangrijkste partijen, de cliënt en de behandelaar, geen 
last maar een bewezen middel waar prettig gebruik 
van wordt gemaakt. Om eHealth écht succesvol te 
maken, moet eerst worden gekeken naar de complete 
dialoog tussen de cliënt en behandelaar en is een 
naadloze integratie met het bestaande IT-landschap 
een vereiste. Wanneer niet aan deze twee voorwaarden 
wordt voldaan, zullen veel eHealth-implementaties niet 
brengen wat er van wordt verwacht. Client360 voorziet 
er hiermee in dat koude technologie een bijdrage kan 
leveren aan warme zorg.
Zie voor meer informatie: www.client360.nl

http://www.client360.nl
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MoodApp
Met de MoodApp kan de patiënt of cliënt het verloop 
van de eigen stemmingsstoornissen in beeld brengen 
en krijgt daarmee meer grip op het eigen zorgproces. De 
MoodApp biedt een methode die laat zien welke invloed 
de behandeling en gebeurtenissen in het leven hebben 
op de stemming van de patiënt. De resultaten kunnen 
worden weergegeven in het Client360 cliëntenportaal, 
waarin zowel de behandelaar als de cliënt inzicht 
hebben. De interactie gaat zelfs zover dat, mocht de 
cliënt geen stemming hebben doorgegeven, de behan-
delaar (eventueel geautomatiseerd) een pushbericht kan 
sturen om de cliënt te vragen hoe het met hem gaat.
Voor meer informatie: www.client360.nl/mhealth.html

Screen-Consult
Met Screen-Consult beschikt u over de 
mogelijkheid om een consult tussen patiënt 
en specialist, maar ook tussen specialisten 
onderling op een eenvoudige wijze via een 
video verbinding te laten verlopen. Kwaliteit 
van zorg bestaat niet alleen uit de daadwer-
kelijk diagnose en behandeling zelf, maar 
ook uit de service, het gemak en de bereik-
baarheid van de instelling en de behandelaar. 
Met Screen-Consult verhoogt u juist deze 

aspecten van kwaliteit voor uw patiënten.
Enkele voordelen voor de patiënt: 
• geen reistijd
• geen parkeerkosten
• opname verlof niet noodzakelijk
Maar ook voor u als instelling biedt het faciliteren van 
ScreenConsults toegevoegde waarde:
• hogere positionering in de markt door betere 

dienstverlening
• verlaging logistieke druk, zoals parkeerplaatsen en 

wachtruimte
• andere DBC zorgactiviteit

Voor meer informatie zie: www.screenconsult.nl

AlertApp
De alert app is een mobile applicatie die gebouwd is door 
Info Support in samenwerking met Isala. Met behulp 
van de app kan een arts een patiënt nauwlettend volgen 
en daardoor adequaat acteren door het ontvangen van 
notificaties op zijn telefoon op tablet.
 
De arts kan zich in de app abonneren op specifieke 
patiënten of patiëntgroepen. Hij kan daarbij aangeven 
welke gebeurtenissen hij belangrijk vindt voor die 
specifieke patiënt of patiëntgroep. Hij kan bijvoorbeeld 
aangeven dat hij voor patiënt Hendriks meteen een 
notificatie wil zodra het weefselonderzoek binnen is en 
voor patiënt de Vries wanneer de laboratorium uitslagen 
beschikbaar zijn.

ARGUS App
De Argus App biedt 
de mogelijkheid 
om de wettelijke 
Argus registratie 
op eenvoudige en 
efficiënte wijze af te 
handelen. De Argus 
App is een initiatief 
van GGZ Altrecht 
dat vanuit de praktijk is ontwikkeld in samenwerking 
met Info Support. Gebruiksgemak, wettelijk juiste 
registratie en slimme functionaliteit om het proces zo 
efficiënt mogelijk te maken zijn hierbij de belangrijkste 
uitgangspunten. De Argus App is gekoppeld aan het 
EPD waardoor patiëntgegevens direct voor handen zijn. 
Daarnaast is de Argus App responsief, wat inhoudt dat 
de applicatie zowel op een gewone computer als op
smartphone of tablet te gebruiken is. GGZ Altrecht is 
aangesloten bij de Argus Benchmark en de landelijke 
werkgroep omtrent Argus. Hierdoor is de Argus App 
altijd voorzien van de laatste wettelijke wijzigingen.

Voor meer informatie zie: www.argusapp.nl
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