Patiënt 70 jaar — Molenwaard
Soms heb ik een korte vraag over mijn longmedicatie.
Voorheen wachtte ik dan te lang met het maken van
een afspraak. Via cBoards leg ik veel makkelijker contact
met mijn behandelaar.

Wat levert cBoards u op?
▪ Meer grip op uw zorg
▪ Hogere kwaliteit zorg
▪ Meer persoonlijke zorg
▪ Minder onzekerheid

Hulp nodig?
Heeft u vragen of opmerkingen over cBoards?
Bel 020 21 49 222 of klik voor live chat support op
het chat icoon
in cBoards als u al ingelogd bent.
Voor cBoards handleidingen gaat u naar:
intercom.help/caresharing.

Uw mantelzorgers betrekken
cBoards is toegankelijk voor iedereen die met
uw toestemming wordt uitgenodigd. U kunt zelf
uw mantelzorgers uitnodigen, maar u kunt ook
uw zorgverleners vragen hen uit te nodigen voor
cBoards.

Jaap van Dam Mantelzorger — Regio Ridderkerk
Caresharing ondersteunt ons als mantelzorgers enorm.
De aangesloten belanghebbenden, mantelzorgers en
professionals, lezen in 1x mee, en alle communicatie blijft op
1 plaats bewaard. Een functionele tool als (mantel)zorg een
serieuze vorm begint aan te nemen.
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Wij betrekken u graag meer bij uw zorg!
Dit doen wij met de online applicatie cBoards.
cBoards stelt u in staat uw medische data in
te zien, zelf medische registraties te doen én
op een eenvoudige en veilige manier met alle
betrokkenen te communiceren.
Wat is cBoards?
cBoards is een applicatie die nauwe samenwerking
tussen u als patiënt, uw zorgverleners en eventuele
mantelzorgers mogelijk maakt.

Registraties
Registreer gemakkelijk
zelf of bekijk medische
registraties van uw
zorgverleners.

Chat
Communiceer
eenvoudig via chat met
alle betrokkenen.

STAP 1
Vraag uw zorgverlener u uit te nodigen voor cBoards.

STAP 2
U ontvangt een e-mailbericht met de uitnodiging voor
cBoards, zodra uw zorgverlener u heeft uitgenodigd.

Wat is een board?
Een board is uw online patiëntendossier, waarin u
samenwerkt met alle, voor u relevante zorgverleners.
Een board omvat altijd een thema, zoals Diabetes
zelfmanagement of Ouderenzorg. U kunt daarom ook
meerdere boards hebben.

STAP 3
Klik in het e-mailbericht op ‘Aanmelden’.

STAP 4
Vul uw gegevens in.

cBoards is veilig
cBoards is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.
cBoards hanteert voor het veilig inloggen een 2-factor
authenticatie, en de identiteit van elke zorgverlener
wordt gecontroleerd via videoverificatie.

Behandelplan
Houd continu zicht
op wie, waarvoor
verantwoordelijk is
en wanneer bepaalde
zorgtaken worden
uitgevoerd.

Extra informatie
Uw board bevat bronnen
met specifieke informatie
over uw ziektebeeld of
situatie.

STAP 5
Via computer:
Neem uw telefoon op en toets het cijfer dat zichtbaar
is op uw computerscherm, in op uw telefoon.
Welcome on board!
Via mobiel apparaat:
Stel uw App-code in. Welcome on board!

