Proces van registratie

Voorbehouden
Handelingen

Q
■
Voorbehouden Handelingen is een initiatief van
medische specialisten, die het proces in de
regi van voorbehouden handelingen onder de 1
genomen. En gekeken heeft hoe dit proces
geoptimaliseerd zou kunnen wor
administratieve papierwerk
gegaan naar de perfec
handelingen.

Q
■
Wij hebben ervoor gezorgd dat verzorgenden en
verpleegkundigen diploma's, certificaten en andere zakelijke
documenten kunnen uploaden. Dit zorgt ervoor dat gebruikers een
· itaal portfolio opbouwen. Daarnaast biedt de app de
·· heid om voorbehouden handelingen te registreren en
· e toetsing vast te leggen. Naast individuele
nen ook werkgevers of opdrachtgevers een
"ken omtrent de bekwaam- en bevoegdheid
en de mogelijkheid om
orbehouden Handelingen

Onze Diensten
Wat zijn onze d ensten bij Voorbehouden handelingen

K NEN WIJ
• RHBHiE+cENEN?
ordt aan de ene kant gebruikt door (zelfstandige)
ers, maar ook voor werkgevers en opdrachtgevers biedt
lossingen. Via een online dashboard heeft u als
r een heel duidelijk overzicht van de bevoegdheden en
heden van uw zorgverleners. De app biedt de
eid om heel gemakkelijk handelingen op te zoeken en op
r een duidelijk overzicht weer te geven van welke
r deze handelingen wel of niet zouden kunnen uitvoeren.
ét perfecte overzicht om te zien wanneer u welke
er wel of niet kunt inzetten.
edt ook een HR-systeem waarin u als werkgever kan
elke zorgverleners welke certificaten en opleidingen
haald. Ook biedt de app de mogelijkheid om
egevens en overige documenten, zoals bewijslast,
terug te vinden.
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Kijk op onze website, of
neem contact met ons op
via het contact formlier.
Wij zullen zo snel
mogelijk antwoorden!
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