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Ouderenzorgtoepassingen voor uw LDC/DVC/GAW/WZC
Admin/Zorg+/Feline/BIO-beleidsmodule  
waarbij bewoner centraal staat en zorgverlener maximaal ondersteund wordt

Doel
Onze ouderenzorgtoepassingen garanderen een maximale ondersteuning bij de automatisering van 

zowel uw administratief bewonersdossier als uw individueel verzorgingsdossier.

 • Onze Admin-module zorgt voor een vlotte opvolging van uw administratief  

bewonersdossier. Met de VSB-module werden de zorgkasaansluitingen, de 

indicatiestellingen, de opnames en facturen volledig gedigitaliseerd voor een nog 

efficiëntere verwerking van uw basistegemoetkoming.

 • Onze succesmodule Feline brengt dan weer alle zorgdossiers online op tablet. U beschikt in 

een handomdraai over de bewonersinfo, aandachtspunten, zorgen, medicatie, observaties, 

parameters en dossiers. Feline is heel intuïtief in gebruik. U kunt bovendien op elk moment 

de verschillende zorgitems consulteren, aanpassen, toevoegen … Het wondzorgdossier is de 

laatste realisatie in Feline die een maximale opvolging garandeert.

 • Zorg+: de zorgtoepassing op de cliënt/laptop waarin alle achterliggende zorgacties en 

-taken worden vastgelegd en die vervolgens vlot verwerkt worden in Feline. U kunt evenwel 

het zorgdossier ook verder consulteren en zelfs bijwerken in Zorg+.

 • BIO: BeleidsInformatie Ouderenzorg. Deze module maakt het mogelijk om informatie vanuit 

verschillende invalshoeken te bekijken  en op een eenvoudige manier bevraagbaar te stellen, 

Een kernfunctie is dat de informatie uit de verschillende voorzieningen van uw zorggroep 

geïntegreerd worden en overkoepelend kunnen geanalyseerd worden.

Administratie via Admin en VSB-module

 • Admin & VSB-module zijn onze toepassingen die zorgen voor het administratieve beheer in 

uw voorziening.

 • Registreer via een handige wizard de intake van een persoon, volg de wachtlijst op, bewerk 

het administratieve dossier vanaf het verblijf tot aan het ontslag (persoonlijke gegevens, 

contactadressen, onderhoudsplichtigen, financiële gegevens …).

 • Alle wijzigingen die van belang zijn voor de financiering (afhankelijkheidscategorie, 

woongelegenheden, opnames, afwezigheden …) lopen digitaal door naar de zorgkassen.

 • Plan de bezoekers voor uw dagverzorgingscentrum in: is hun bezoek regelmatig of eerder 

ad hoc, nuttigen ze een maaltijd, verplaatsen ze zich naar het centrum zelfstandig of met 

het busje. Breng dagelijks de nodige wijzigingen aan op de planning. 

 • Maak in één beweging de bewonersfacturen aan en verwerk eenvoudig de 

financieringsfacturen voor de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

 • Trek lijsten omtrent bezoekers/bewoners, ligdagen, prognoses en simulaties van uw 

inkomsten … om uw dagelijkse werking te ondersteunen en biedt de hogere overheid de 

nodige en nuttige  rapporteringen.

 • Volg uw optimale bezetting op in relatie tot uw basistegemoetkoming en personeelsnorm. 
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Zorg via Feline en zorg+

 • Met de Zorg+ toepassing op de pc wordt de zorg ondersteund op de afdelingen:

 • Individuele zorgplannen, zorgprofiel, Katz-scores, in de toekomst Belrai, persoonlijke 

dossiers, parameterwaarden ...

 • Kine, ergo, logo, woon-en leefteam activiteiten volgens profiel en interesse bewoner

 • Dagelijkse werkingslijsten

 • Overdrachten en multidisciplinaire overlegmomenten verzorgen

 • Supervisie: zijn de geplande zorgen verleend? Is de nodige medicatie gegeven?

 • Rapportage kwaliteitsindicatoren automatisch verwerken

 • Met Feline heeft de zorg een eenvoudige mobiele toepassing in de hand waarmee het 

zorgdossier permanent wordt bijgewerkt en geconsulteerd:

 • Via de tablet medicatie en zorgen aftekenen, parameters registreren, observaties 

noteren, belangrijke info lezen van collega’s, woon-en leefdossier consulteren, specifieke 

dossiers van de bewoner bewerken (zoals wondzorg)

 • De zorg kan de huisarts of familie die in de kamer van de bewoner staat, direct 

toelichting geven via het online dossier.

Bio beleidsmodule

 • Via de BIO-beleidsmodule verwerft u als verantwoordelijke een helikopterview op de 

administratieve en zorggegevens van de bewoners. U bepaalt om deze info te zien voor één 

of meerdere voorzieningen binnen de campus of zorggroep.

 • Gedetailleerde of specifieke informatie over diverse onderwerpen zijn mogelijk:

 • Bewonersverloop (bezetting, afwezigheden, ontslag, dagverzorging, leegstand ...)

 • VSB en RIZIV informatie van bewoners

 • Financieel beheer bewoners

 • Wachtlijstbeheer

 • Zorgen, parameters, medicatieregistraties

 • Observaties

 • Opvolging huisartsen

 • Zorgverleners (vaccinaties, vrijwilligerswerk, vorming)
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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 ...

Cevi NV | Bisdomplein 3 | 9000 Gent | T 09 264 07 01 | contactcenter@cevi.be | www.cevi.be

Logins NV | Generaal De Wittelaan 17 B32 | 2800 Mechelen | T 015 45 48 50 | helpdesk@logins.be 
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Linken

 • Medicatielink: het medicatiebestand wordt uit de Farmad apothekerstoepassing ingelezen in 

onze zorgtoepassing.

 • Factuurlink: de facturatiegegevens van de apotheek voor de geleverde medicatie 

worden opgenomen in onze administratieve toepassing zodat deze automatisch op elke 

bewonersfactuur komen.

 • Bestellink: de medicatiebestellingen worden verstuurd vanuit onze zorgtoepassing naar de 

apotheek.

 • Doseerlink: via deze link wordt een bestand doorgestuurd naar de apotheek met de dosering 

van de robotmedicatie van de bewoner.

 • Therapielink: elke dag wordt er automatisch een therapiebestand verstuurd vanuit onze 

zorgtoepassing naar de apotheek zodat de apotheek een volledig beeld heeft van het 

medicatieschema van een bewoner (= robotmedicatie en andere medicatie). Hierin zitten alle 

actieve medicamenten van een bewoner.

 • Domotica: via de kamerterminal heeft de zorgverlener steeds een scherp beeld op het 

zorgdossier en tekent men zorgen en medicatie af, registreert men parameters en 

observaties. 

 • NIEUW: CoZo: het woonzorgcentrum en het ziekenhuis wisselen snel en veilig de 

medicatiefiche, ziekenhuisfiche, wilsbeschikking, vzp van de bewoner uit via het 

Collaboratief Zorgplatform (CoZo).

 • Centraal dossier: actuele persoonsgegevens van de bewoner en zijn/haar verwanten, 

of contactpersonen uit de wachtlijsten en het opnamedossier delen tussen het 

woonzorgcentrum en de boekhouding.

 • Kassa: voor het opnemen van prestaties op de maandfactuur.

 • BBC Boekhouding of boekhoudpakket derden: voor een doorboeking van de 

bewonersfacturatie en betalingsopvolging.

 • NIEUW: eBOX: Elektronische facturen veilig, snel en voordelig via de eBox bezorgd aan de 

bewoner/familie.
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