
Het innovatieve zorgverleners- 
en cliëntportaal van Medicore

Samen werken 
aan goede zorg 

wellbee



Zorgverlenersportaal 
Zorgverleners hebben het al druk genoeg. 
Wij geloven dat je ze niet moet straffen met 
ingewikkelde software. Daarom is wellbee 
hoe gezondheidszorg moet zijn: vriendelijk, 
gemakkelijk en optimistisch. Wellbee is je 
mobiele persoonlijke assistent die je helpt bij 
je dagelijkse zorgwerkzaamheden. Registreer 
alleen wat nodig is met de slimme agenda, 
signaleringen en taken. Krijg inzicht 
in je dagelijkse werkzaamheden, 
werk veilig volgens de laatste 
privacywetgeving en word coach 
voor jouw cliënt.

Cliëntportaal 
Cliënten willen graag bijdragen om de 
behandeling beter en efficiënter te maken. 
Wat nodig is, is een zorgverlener die ze daarbij 
coacht. Met het wellbee cliëntportaal wordt 
blended care mogelijk gemaakt. Startpunt is 
volledige inzage in de eigen dossiergegevens 
en medicatie. Je wordt gestimuleerd om bij te 
dragen aan je behandeling. Bijvoorbeeld door 

taken online uit te voeren, zelf afspraken 
te plannen en behandelonderdelen 

online uit te voeren.

Samen werken aan goede zorg 

Cliënt zoekt coach! Het succes van goede zorg is samenwerking, 
ook in de cloud. In wellbee is de zorgverlener de coach die het voor 

de cliënt mogelijk maakt zèlf de regie te nemen.  

Jouw persoonlijke gezondheidsassistent

� Met wellbee ben je 
klaar voor de VIPP-
subsidieregeling

� Wellbee voldoet 
aan alle relevante 
standaarden (BGZ, ZIB, 
MedMij, HL7 FHIR)



Zorgverlenersportaal Cliëntportaal

Gebruik de slimme agenda 
en taken

 � Doe alleen dat wat nodig is
 � Snel overzicht in dagelijkse 

agenda en taken
 � Eenvoudig registreren van 

activiteit, verslag en tijd
 � Proactieve alerts

Altijd op de hoogte

 � Alle informatie over mijn 
behandeling op één plek

 � Alles downloadbaar 
 � Ik bepaal wie mijn gegevens 

kan zien 
 � Afspraken zelf beheren 
 � Overzicht van mijn taken

Krijg inzicht in de resultaten 
van je acties

 � Bereik ik mijn doelen
 � Hoe presteert mijn team
 � Welke taken staan nog open
 � Welke signaleringen moet ik 

nog opvolgen

Mijn dossier online

 � Bereik ik mijn doelen
 � Altijd inzage in de laatste 

verslagen en documenten 
 � Online modules zijn onderdeel 

van mijn behandeling
 � Mijn medicatie en uitslagen 

Voldoe aan de  
AVG-privacywetgeving

 � Mijn eigen gegevens beheren
 � Two-factor authenticatie
 � Veilig toegang tot cliëntgegevens
 � Check je veiligheidsprofiel

Wie is belangrijk

 � Ik weet wie mijn 
behandelaren zijn 

 � Voor mij belangrijke mensen 
voeg ik zelf toe 

 � Makkelijk een bericht sturen 
aan mijn behandelaar 

secure contacten

dashboard dossier

today overzicht



Meer informatie: 
Jelle Janssen
088-6480700
jelle.janssen@medicore.nl

In de snel veranderende zorgmarkt 
kunnen cliënten, zorgverleners, 
begeleiders en zorginstellingen op 
ons vertrouwen. Medicore verbindt en 
ontzorgt met innovatieve en eigenzinnige 
software zoals MC EPD en wellbee, zodat 
zorgverleners kunnen doen wat ze het 
liefste doen: uitstekende en betaalbare 
zorg geven aan hun cliënten.

Wellbee is de mobiele persoonlijke
gezondheidsassistent die zorgverlener en 
cliënt laat samenwerken aan goede zorg.

wellbee is onderdeel van


