B E S T P R AC T I C E

OZOVERBINDZORG

OZOverbindzorg is een communicatieplatform ontwikkeld om eenvoudiger samen te werken aan professionele
zorg. Het zorgnetwerk wordt online op één centrale plek weergegeven. Het geeft overzicht wie welke rol heeft in
de zorg voor de cliënt. De cliënt bepaalt zelf wie toegang heeft tot het systeem. Binnen dit onlinesysteem worden
verschillende partijen met elkaar verbonden en houden ze elkaar op de hoogte. Door de korte lijntjes werken
betrokkenen gerichter aan goede zorg. Communicatieplatform OZOverbindzorg houdt grip op de zorg.

HOE WERKT OZOVERBINDZORG?
OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt. Binnen dat netwerk kan iedereen gerichte
vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. De zorg, het welzijn en alle betrokken partijen zijn hierdoor
overzichtelijk in beeld. Iedereen weet wat de status is rondom de zorg en weet wat de volgende stap zou moeten
zijn. Deze vorm van samenwerken geeft rust en geeft de cliënt regie over zijn eigen leven.

AANMELDEN BIJ OZOVERBINDZORG
Of je nou zelf zorg nodig hebt of juist zorgt voor een ander: OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen bij de
zorg. De cliënt, jong of oud, staat centraal, maar ook mantelzorgers, familie en vrienden, (zorg)professionals en de
gemeente kunnen gebruik maken van dit communicatieplatform. Door alle partijen met elkaar te verbinden wordt
de samenwerking verbeterd. Cliënten die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven, of zich
direct zelf aanmelden op: https://www.ozoverbindzorg.nl Zorgprofessionals die willen deelnemen kunnen contact
opnemen met OZOverbindzorg.

WAT LEVERT HET OP?
•
•
•
•

Doelgerichte zorg waarbij de cliënt centraal staat
Regie over de zorg
Het zorgnetwerk online op één centrale plek weergegeven
Inzicht in wie welke rol heeft in het zorgnetwerk

AANDACHTSPUNTEN
Privacy en bescherming van gegevens zijn belangrijk. OZOverbindzorg werkt daarom via een beveiligde internetpagina.
Het systeem is goed beveiligd, inloggen kan alleen met een unieke gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord.
Zorgverleners kunnen alleen bij die informatie die van belang is voor de uitvoering van hun werk; een fysiotherapeut
heeft bijvoorbeeld geen inzage in de medicatiegegevens.

KOSTEN
Voor de cliënt, mantelzorger en professionals is het gebruik van communicatieplatform OZOverbindzorg gratis. In
de regio’s waar OZOverbindzorg actief is, is de financiering verschillend geregeld. Partijen zoals zorgverzekeraars,
gemeenten en/of collectieve samenwerkingen betalen de kosten samen.
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CONTACTPERSOON
Helpdesk OZOverbindzorg
088-6030800
Ma/tm vrij 9.00-17.00

MEER AANVULLENDE INFORMATIE?
Ga naar: https://www.ozoverbindzorg.nl/over-ozoverbindzorg/

BIJZONDERHEDEN
• OZOverbindzorg won in 2019 de Nationale Zorginnovatieprijs
• Winnaar KNMP Zorginnovatieprijs in 2014

IN DE MEDIA
MaatschapWij heeft onze directeur geïnterviewd:
https://maatschapwij.nu/videoportret/cindy-hobert-ozo-verbindzorg/
Wethouder van Apeldoorn over OZOverbindzorg:
https://www.ozoverbindzorg.nl/wp-content/uploads/2020/01/OZO.mp4
Nieuwsbericht over OZOverbindzorg uit Apeldoorn, Epe, Brummen
https://www.proscoop.nl/nieuws/ozoverbindzorg-in-apeldoorn-epe-en-eerbeek-de-1-500-gebruikers-voorbij/
Gemeente Helmond heeft een ondersteuningsplan ontwikkeld en een deel is digitaal in OZOverbindzorg
https://specials.publiekdenken.nl/special-isamenleving-2019/perspectief-gemeente-helmond/

VISIE VAN DE HUISARTS
https://www.ozoverbindzorg.nl/blog/het-contact-tussen-zorgverleners-kan-stukken-beter-de-visie-vanhuisarts-bardo-strijdhorst/
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