Klanten review
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de gebruikers – zonder instructie –
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die betrokken is bij het proces van de eindgebruiker
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planning en registratie via Recare en
Remote Pro. We zijn met
voorbereidingen bezig om Recare het
gehele zorgproces te laten
ondersteunen; van het bepalen van
de toegang tot zorg bij de cliënt thuis
inclusief het elektronisch
cliëntdossier op basis van Omaha tot
aan de facturatie.
Reware is een toegankelijke en
innovatieve partner die betrokken is

Ook interviewden we een
zorgverleenster van Carinova en
vroegen haar naar haar
gebruikerstevredenheid van de
Remote Pro.
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Boukje Timmerman en ik ben
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Het grote voordeel van werken met

en actief meedenkt over

de software van Reware is dat

ontwikkelingen in de zorg. Recare

iedereen overal toegang heeft tot de
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zorgproces op een

de actuele stand van zaken in het
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een uitnodigende interface.
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omdat wij ons product continu

hele team of naar een andere collega.

willen verbeteren, ook al is de klant

Zo kunnen we de cliëntoverdracht

al tevreden.

Recare heeft een sterke focus op
innovatie en ontwikkeling van
vernieuwingen. Een risico hierbij is
dat het regulier beheer en
releaseplanning minder aandacht
krijgen. Het is daarom belangrijk om
evenwicht te blijven zoeken tussen
beheer en innovatie, dit schept voor
de klant nog duidelijkere
verwachtingen.

makkelijk regelen en blijft er meer
tijd over voor zorg.

