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Ananz: Thema Technologie  

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Wonen met zorg, geriatrische revalidatie, hospice, dagbesteding & 

zorg aan huis.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Technologie  ‘Cliëntportaal’ 

Ananz is één van de zes zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Technologie.  

Het thema van deze groep betreft technologie als onderdeel van het zorgproces. Binnen de 

verpleeghuiszorg wordt zorgtechnologie steeds vaker ingezet als onderdeel van het zorgproces. 

Hierbij is de inzet van zorgtechnologie geen doel op zich, maar een middel om een ander doel te 

bereiken. Maar wanneer leidt de inzet van zorgtechnologie nu tot resultaat waar de cliënt blij van 

wordt? Wat vraagt de inzet van zorgtechnologie van de organisatie, de zorgprofessionals, 

mantelzorgers? Verschillende zorgaanbieders hebben gewerkt aan voorbeelden van zorg met 

ondersteuning van zorgtechnologie. Bijvoorbeeld binnen het thema “Deuren wagenwijd open voor 

mantelzorgers” met de inzet van een cliëntportaal of een digitale beleefplek. Ook is er aansluiting 

op het speerpunt “Kwaliteit door de ogen van de bewoner” middels een verbeterplan waarin de 

omgeving van de bewoner stimuleert tot beleven en bewegen; het verbeterplan met de digitale 

beleefplek, dat uitnodigt tot herinneren en herbeleven; een verbeterplan met een omgeving voor 

demente bewoners die als veilig, vrij en verantwoordelijk ervaren wordt. 

 

Ananz ambieert de persoonlijke levenswijze en de eigen regie van de cliënt nog beter te faciliteren.  

Door implementatie van het cliëntportaal kan een cliënt/ (wettelijk) vertegenwoordiger  of 

geautoriseerde mantelzorger  nu op afstand en op ieder gewenst moment in het zorgleefplan 

(dossier zorgleefplan is een deel van dat wat inzichtelijk is) meekijken. Dit zorgt al voor grotere 

betrokkenheid en actievere participatie van mantelzorgers in het zorgproces. Het portaal is 

bovendien voor professionals een trigger gebleken om de focus te houden op de kernwaarden van 

Ananz: eigen regie, een zinvolle dag en persoonlijke zorg voor cliënten. Door in de rapportages ook 

expliciet in te gaan op de welzijnskant, hebben mantelzorgers een completer beeld van het 

dagelijks leven van hun naaste. 

Een cliëntagenda en toegang via de smartphone zijn tijdens het project toegevoegd en met grote 

instemming ontvangen door gebruikers. Het gebruikersgemak en de toepasselijkheid van het portaal 

is er enorm mee toegenomen. Het portaal wordt inmiddels ook in de thuiszorg en op de 

dagbehandeling ingezet. 

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: Merkbaar is dat men blij is dat de optie voor het portaal geboden 

wordt. Dit wordt ook letterlijk zo gezegd. Echter, dat betekent nog niet dat deze mensen 

ook daadwerkelijk gebruik maken van het portaal. Mogelijk is de werkelijke behoefte 

minder groot dat het fijne idee van de mogelijkheid. Met name de mantelzorgers zijn 

positief over het portaal. Zij waarderen de inzage in het zorgdossier en cliëntagenda op elk 

gewenst moment en plaats. Hierdoor kunnen zij adequaat afstemmen op wat er speelt in 

het leven van hun naaste. 

- Professional: Professionals schrijven bewuster ook voor cliënten en hun naasten. Hun 

perspectief van rapporteren is uitgebreid van alleen zorginhoudelijke informatie voor 

overdracht, naar ook welzijn. Huiskamerassistenten lezen en schrijven nu ook in het 

dossier. Het portaal is de trigger om bezig te zijn met eigen regie, zinvolle dag en 

persoonlijke zorg. Professionals hebben hun initiële schroom overwonnen en merken dat de 

manier waarop zij rapporteren niet alleen mantelzorgers meer duidelijkheid en rust geeft, 
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maar henzelf ook. Wanneer zij goed rapporteren krijgen ze minder vragen van familie en 

soms zelfs aanwijzingen over welke aanpak het beste werkt bij een bewoner. In het najaar 

van 2018 zal er een grote evaluatie plaatsvinden onder de medewerkers over het portaal.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Het cliëntportaal: Juridische vragen van zorgorganisaties beantwoord: Een bundeling van 

(juridische) vragen, ervaringen dilemma’s en waar mogelijk antwoorden voor het gebruik van 

cliëntportalen.  

- Stroomschema aanmeldprocedure cliëntportaal 

- Folder Mijn Cliëntportaal 

- Aanmeldformulieren Ananz MijnCliëntportaal 

- Gebruikersvoorwaarden Ananz MijnCliëntportaal 

- Snelle tips kaart Cliëntportaal 

- Omschrijving (wettelijk) vertegenwoordiger en aanmeldformulier  

  

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor borging is het nodig dat meer cliënten of mantelzorgers de meerwaarde van het cliëntportaal 

ontdekken en gaan gebruiken. Daarvoor moet de aanmeldprocedure makkelijk en snel verlopen. 

Ananz wil ervoor zorgen dat gebruikers de toegevoegde waarde zien van het portaal en het 

aanmeldproces moet gedigitaliseerd worden. De EVV-ers moeten ondersteuning krijgen bij het 

inzetten van het portaal, zodat zij meer tijd overhouden voor de bewoners. 

Blijven aansluiten op wensen van portaalgebruikers vraagt een flexibeler opstelling van de 

leverancier van het portaal. Hierover is tot op bestuursniveau contact. 

 

Tips & Tops 

- Kies voor een gefaseerde uitrol: kinderziektes eruit en werklastspreiding zijn het voordeel 

- Kies bewust welke functionaliteiten je bij de start beschikbaar stelt. Niet te veel tegelijk. 

- Zorg voor een goede registratie van wettelijk vertegenwoordigers in je ECD. Die is 

onontbeerlijk voor de autorisatie van het cliënt portaal. 

- Reserveer tijd in het project voor vragen vanuit gebruikers/organisatie. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/ananz-wonen-welzijn-zorg/  

https://www.ananz.nl/ 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-het-clientportaal/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Stroomschema-aanmeldprocedure-Cliëntportaal-7-feb-2018.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/20171128-Folder-Mijn-Clientportaal.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/20180131-Aanmeldformulieren-Ananz-MijnCliëntportaal_def2.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Gebruikersvoorwaarden-Ananz-MijnClientportaal_def.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/snelletipskaart-clientportaal-v1.0-def.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/20171127-Procedure-Wettelijke-vertegenwoordiging-stroomdiagram_def.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/20180227-Wettelijk-vertegenwoordiger-formulier_V3.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/ananz-wonen-welzijn-zorg/
https://www.ananz.nl/

