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Wat is cBoards?
cBoards is een applicatie die laagdrempelige 
samenwerking tussen alle typen  
zorgprofessionals, maar ook met de patiënt  
en mantelzorgers mogelijk maakt. 

Met cBoards nodigt u binnen enkele seconden
alle relevante personen en teams uit bij een 
ERDUG��ΖQ�HHQ�ERDUG�NDQ�HɝFLQW�VDPHQJHZHUNW�
worden doordat medische informatie daar altijd 
voor iedereen beschikbaar is, en men daar  
gemakkelijk met elkaar kan communiceren.

Wat is een board?
Een board is een themagericht multidisciplinair 
patiëntendossier. U werkt binnen cBoards altijd  
PHW�HONDDU�VDPHQ�URQGRP�HHQ�VSHFLȴHN�
zorgthema. Dit thema kan volledig door uzelf 
bepaald en samengesteld worden, maar u 
kunt ook kiezen uit boards die al beschikbaar 
zijn in de uitgebreide cBoards bibliotheek 
(bijv. Ouderenzorg, Palliatieve zorg, Longzorg, 
Medicatiebeoordeling).

     

cBoards is themagericht
De thematische opzet van cBoards garandeert een 
juist privacy niveau, maakt een multidisciplinaire 
VDPHQZHUNLQJ�RYHU]LFKWHOLMN�HQ�HɝFLQW�HQ�]RUJW�
HUYRRU�GDW�DOOHHQ�YRRU�KHW�VSHFLȴHNH�]RUJWKHPD�
relevante personen betrokken worden bij een 
samenwerking. Geen ballast van irrelevante 
patiënteninformatie meer, en alleen maar nauw 
FRQWDFW�PHW�SHUVRQHQ�GLH�HU�LQ�GH�EHWUHHQGH�
context écht toe doen! 

GEEN DUBBELE REGISTRATIELASTEN
Door koppelingen van cBoards met andere 
zorgregistratiesystemen worden bestaande 
medische patiëntendata over en weer uitgewisseld. 
Verschillende boards van eenzelfde patiënt 
wisselen ook gegevens met elkaar uit. Hierdoor 
worden dubbele registratielasten voorkomen: 
eenmalige registratie, meervoudig gebruik.

cBOARDS IS 100% VEILIG!
F%RDUGV�LV�Ζ62������HQ�1(1�����JHFHUWLȴFHHUG��
Daarnaast hanteert cBoards voor het veilig 
inloggen een 2-factor authenticatie en wordt de 
identiteit van elke zorgprofessional gecontroleerd  
YLD�YLGHRYHULȴFDWLH�

Veilig communiceren 
& delen van 
medische data

cBoards
Eenvoudig samenwerken

Met cBoards kan ik hele duidelijke informatie over patiënten 
delen met andere zorgprofessionals. En het is een veilig 
alternatief voor WhatsApp en e-mail.

Fieke van Genderen Praktijkverpleegkundige — 
Regio Alblasserwaard
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 Tijdsbesparing 

 Minder kosten 

 Hogere kwaliteit zorg 

 Meer betrokkenheid patiënt

Wat levert cBoards u op?

Samenwerken in teams. U kunt teams 
samenstellen met collega’s, maar ook met 
zorgverleners van buiten uw praktijk.

Eenvoudig en veilig medische  
data delen met alle betrokkenen  

in een board.

Wat kunt u met cBoards?

Veilig en laagdrempelig communiceren 
met zorgprofessionals, patiënten en 
mantelzorgers via chat- en 
beeldbel-functionaliteiten.
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Hoe werkt cBoards?
STAP 1 | Start een board
Kies een thema uit de cBoards bibliotheek. 
Binnen dit gekozen thema kunt u kiezen welke 
board componenten u wilt gebruiken. Zit het 
gewenste board er niet bij? Dan kunt u ook zelf 
een boardthema samenstellen met de gewenste 
registratiemogelijkheden.

STAP 2 | Betrek personen bij het board
Nodig (teams van) zorgprofessionals, 
mantelzorgers en/of de patiënt zelf uit bij de 
samenwerking. Personen die u uitnodigt hoeven 
nog geen account te hebben en kunnen deze  
gratis aanmaken.

STAP 3 | Deel medische gegevens
Doe medische registraties en ontvang automatisch 
bestaande data uit zorgregistratiesystemen 
waarmee cBoards gekoppeld is (bijv. HIS en cKIS) 
in het board. Zo krijgt iedereen betrokken bij het 
board een compleet en up-to-date beeld van de 
situatie van uw patiënt.

STAP 4 | Bespreek & coördineer de situatie
Deel uw expertise, coördineer gezamenlijk de  
zorg en onderhoud nauw contact via de chat of 
met behulp van beeldbellen in het board.
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Wat maakt  cBoards uniek?

ƒ Multidisciplinair patiëntendossier
ƒ Thematische opzet patiëntendossier
ƒ Chat als onderdeel van patiëntendossier
ƒ Beeldbellen binnen een patiëntendossier
ƒ Iedereen kan betrokken worden
ƒ Samenwerken in teamverband
ƒ Direct starten met gratis online account
ƒ Geen technisch implementatietraject benodigd

Caresharing ondersteunt ons als mantelzorgers enorm. 
De aangesloten belanghebbenden, mantelzorgers en 
professionals, lezen in één keer mee, en alle communicatie 
blijft op één plaats bewaard. Een functionele tool als (mantel)
zorg een serieuze vorm begint aan te nemen.

Jaap van Dam Mantelzorger — Regio Ridderkerk

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.

Patiënt 70 jaar — Molenwaard
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Wilt u graag meer informatie, neem dan contact met ons op of schrijf u direct in:

Bent u geïnteresseerd?

Caresharing B.V.
Oudezijds Achterburgwal 141F
1012 DG Amsterdam
T  020 21 49 222
E  hello@caresharing.com
W  www.caresharing.com

Download  
de cBoards App
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Prijs
Wanneer u uw praktijk/
zorginstelling inschrijft, heeft 
u keuze uit twee soorten 
organisatieabonementen: 
Basic of Premium. Het gekozen 
abonnement bepaalt of u Basic 
of Premium accounts binnen uw 
organisatie kunt aanmaken. 

BASIC ACCOUNT PREMIUM ACCOUNT

€ 0 / per maand V.A. € 19,99 / per maand*

Boards initiëren 

Op uitnodiging deelnemen

Onbeperkt uitnodigen

Onbeperkt aantal patiënten

Onbeperkt aantal boards

Werken in teams

Chatten

Ongelimiteerd beeldbellen

x Boards initiëren 

Op uitnodiging deelnemen

Onbeperkt uitnodigen

Onbeperkt aantal patiënten

Onbeperkt aantal boards

Werken in teams

Chatten

Ongelimiteerd beeldbellen
* INCL. BTW

Totaal aantal € per Premium account / maand (incl. BTW) Korting
1-2 19,99 -
3-4 19,49 2,5 %
5-7 18,99 5 %

8-10 17,99 10 %
11-25 17,79 11 %
26-50 17,59 12 %

51-100 17,39 13 %
101-150 16,99 15 %
151-200 16,79 16 %
201-300 16,59 17%
301-400 16,39 18 %
401-500 16,19 19 %
501-750 15,99 20 %

751-1000 14,99 25 %
>1000 13,99 30 %

PREMIUM ACCOUNTS

SCHRIJF IN
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