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Arts & patiënt samen online

Met eZorg staan patiënt en zorgverlener 24 uur per dag met elkaar in verbinding. Dankzij metingen, vragenlijsten en 

berichten heeft de zorgverlener een actueel beeld van de patiënt. 

De patiënt krijgt betrouwbare en actuele informatie over het ziektebeeld en het daarbij behorende zorgtraject. 

De patiënt houdt de regie over zijn of haar eigen aandoening of ziekte en werkt samen met de arts en andere 

zorgverleners aan een snel herstel en gezondheid. 

Zelfmanagement door en therapietrouw van patiënten wordt steeds belangrijker. Door vergrijzing en bezuinigingen 

groeit de zorgvraag, terwijl het zorgaanbod krimpt. eZorg speelt op deze ontwikkelingen in.

Waarom eZorg

 Monitoren 
Blijf op de hoogte door middel van dagboeken 

en vragenlijsten. Resultaten worden overzichtelijk 

gepresenteerd in tabellen en grafieken.

 Coachen 
Geef de patiënt een actieve rol in het hersteltraject en 

stimuleer hiermee zelfmanagement en therapietrouw.

 Informeren 
Alle informatie over het zorgtraject voor de patiënt is altijd 

online beschikbaar.

Bewezen resultaat

“Het tevredenheidsonderzoek dat in juni 2016 onder 

alle patiënten in eZorg is uitgevoerd, is gewaardeerd 

met een cijfer van 7,2. Een fantastisch resultaat na 

5 jaar innovatie!”

Dik van Starkenburg, 

voorzitter Raad van Bestuur ZGV, 2016

“Door eHealth, ketenzorg en zelfmanagement gericht te 

combineren, kan de zorg voor patiënten met hartfalen 

ruim een kwart goedkoper worden. Er treden minder 

complicaties op en het aantal verpleegdagen en 

ziekenhuisopnames daalt met meer dan 50%.”

Nictiz, 2014



“Dankzij eZorg heb ik meer tijd voor mijn patiënten.”

Gert Jan van der Burg

kinderarts Ziekenhuis Gelderse Vallei

Volledig te configureren zorgpad waardoor 
maatwerk mogelijk is
U heeft zelf controle over de opbouw van het zorgpad. 

Hierdoor kunt u eZorg perfect laten aansluiten op uw 

eigen zorgtrajecten.

Inzetbaar voor elk zorgtraject
Of het nu gaat om hartfalen, mammacare, bloeddruk 

meten of fysiotherapie na een heupoperatie, in feite is elk 

zorgtraject geschikt om opgenomen te worden als een 

zorgpad in eZorg.

Inzetbaar door ziekenhuizen, ZBC’s en 
(thuis-)zorginstellingen
eZorg kan overal ingezet worden waar arts en patiënt 

fysiek gescheiden zijn, maar wel behoefte hebben om 

regelmatig geïnformeerd te blijven.

HL7 koppelingen
eZorg kan eenvoudig gekoppeld worden met het 

ZIS/EPD dankzij het gebruik van de HL7 standaard. 

Persoonsgegevens uit het ZIS worden automatisch 

overgenomen in eZorg. Gegevens in eZorg kunnen 

naar keuze direct doorgezet worden naar het EPD.

Maatwerk door volledig zelf te configureren zorgpad



Bel of mail ons voor meer informatie
 0342 - 40 44 80 |  info@ezorgportaal.nl 

 www.ezorgportaal.nl |  Plantagelaan 59, 3772 MB Barneveld

eZorg is een initiatief van Netbasics & Ziekenhuis Gelderse Vallei

De missie van Netbasics is om IT in de Zorg weer simpel 

en eenvoudig te maken. Dat is waar Netbasics voor staat: 

making IT simple. Vanaf nu geldt dat dus in het bijzonder 

voor de zorginstellingen in Nederland.

Netbasics beweegt zich al 20 jaar in de Zorgmarkt. 

De gespecialiseerde kennis en ervaring die hierin is 

opgebouwd maakt Netbasics tot een waardevolle partner. 

Netbasics kent uw werkgebied en die maken zij zo 

gemakkelijk mogelijk met specifieke 

IT-oplossingen van deze tijd.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen 

ziekenhuis met een belangrijke functie in de uitgestrekte 

regio rondom Ede. Met spreekuurcentra in Barneveld en 

Veenendaal en een polikliniek in Wageningen brengen wij 

de zorg dicht bij mensen.

Wij bieden mensen gezondheidswinst voor hun verdere 

leven. Dat doen we door het leveren van medische zorg, 

onderzoek en innovatie. Door voeding en bewegen 

onderdeel te maken van onze werkwijze worden 

behandelingen effectiever, herstelt de patiënt sneller en 

voelt hij zich beter. Samen met onze patiënten hebben 

wij de zorg herontworpen, waarbij we gebruik maken van 

nieuwe technologie. Wij noemen dit eZorg. Met eZorg 

verbeteren wij de kwaliteit van de patiëntenzorg en krijgt 

de patiënt handvatten waarmee hij zelf kan bouwen aan 

een gezonde leefstijl.


