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#welzijn

Cliëntenonthaal en Trajectopvolging (COT+)

De toepassing COT (Cliëntenonthaal en Trajectopvolging) ondersteunt enerzijds het beheer van uw 

loketten, wachtzaal en spreekkamers. Anderzijds volgt u er het volledige traject van de cliënt mee 

op, van de aanvragen tot en met de effectieve dienstverlening. De COT+ zorgt voor een verhoogde 

integratie met de thuisdiensten en woonzorgcentra. 

functionaliteiten

 •  Registratie van de katz-schaal en de belscore of een koppeling met het BEL-Rai 

platform, met de mogelijkheid die over te nemen in de toepassing voor thuisdiensten 

(NH DGAT, NH DCH+, NH Maaltijden) 

Om een zicht te krijgen op de zorgbehoevendheid van de cliënt, kunt u het dossier van 

de cliënt aanvullen met het belprofiel of de katz-score, die u per rubriek ingeeft. Het 

programma berekent de categorie waarin de cliënt valt en neemt de score op in uw 

wachtlijst.

 • Bijhouden in de contactpersonen wie een sleutel(code) bezit of mantelzorger is en in 

welke volgorde vrienden of familie gecontacteerd moeten worden 

In het dossier van de cliënt kunt u een adresboek bijhouden waarin u de contactpersonen 

van uw cliënt opneemt. Hierbij geeft u aan welke personen over een sleutel(code) van 

de cliënt beschikken, wie de mantelzorger van de cliënt is en welke personen zeker 

gecontacteerd moeten worden bij problemen of een noodgeval. 

 • Basisaanvraag uitbreiden met de extra velden “prioriteit (volgens de soort aanvraag)” 

en “sector (regio)” 

Wanneer u met bepaalde prioriteitencodes werkt om uw wachtlijst te beheren, krijgt u ook 

de mogelijkheid om deze prioriteit te registreren in de toepassing. Als uw instelling werkt 

met verschillende sectoren, kunt u dit aanvullen in de aanvraag.

 • Beheer wachtlijst thuisdiensten of woonzorgcentra  

Aan de hand van de kolomkiezer kunt u de openstaande aanvragen voor de diverse 

thuiszorgdiensten of WZC’s laten weergeven op een wachtlijst. Naargelang uw voorkeur 

wordt de wachtlijst volgens diverse criteria gesorteerd. Extra velden worden in het 

dienstverleningsscherm zichtbaar, zoals het belprofiel, de katz-score, de datum van het 

laatste huisbezoek, het type gezin, het aantal dagen op de wachtlijst …
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen 

zoals provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer 

en interlokale samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 

jaar een beroep op onze diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, 

financiën, lonen, personeelsbeheer, secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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Cliëntenonthaal en Trajectopvolging (COT+)

 • Dashboard met info over de cliënt uitbreiden met een specifiek zicht voor 

thuisprestaties 

Op het dashboard in de COT-module kunt u al een heel aantal gegevens raadplegen. Die 

gegevens worden nu verder aangevuld met specifieke informatie uit de toepassingen van de 

thuiszorg. Zo ziet u onder andere welke prestaties effectief wanneer uitgevoerd werden en 

door wie. 

 • Doorgave van een aanvraag naar de planningmodule Rostar-CAS voor NH-thuisdiensten 

In COT hebt u de mogelijkheid om een dynamische intake in te voeren aan de hand van 

een boomstructuur. Een aantal gegevens (zoals bijvoorbeeld de frequentie van hulp, 

voorkeurmomenten …) worden doorgestuurd naar de planningsmodule “Rostar-CAS”. Zo 

kan de planningsmodule de effectieve hulp inplannen en doorgeven naar de specifieke 

toepassing van de thuisdienst

Dankzij COT+ kunnen de medewerkers van de thuisdiensten of woonzorgcentra nu op een 

efficiënte manier de NH-COT module gebruiken (aanvraag registreren, wachtlijst beheren, 

contacten bijhouden ...). 
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