
Steeds vaker werken GGZ-

zorgverleners in de wijk of bij cliënten 

thuis. Dit brengt zorg- en dienstverlening 

dichter bij mensen. Het snel en veilig 

beschikbaar hebben van relevante 

cliëntinformatie is daarbij essentieel. En 

de gemaakte afspraken wil je na een 

afspraak direct vastleggen. Met de 

NEXUS / DOEN!-app is dat geregeld. De 

ambulante zorgverlener kan inzien en 

registreren wat onderweg noodzakelijk 

en handig is. Veilig en rechtstreeks in het 

centrale dossier.

Als je als zorgverlener buiten de deur werkt, dan wil je 

snel en eenvoudig je agenda en cliëntinformatie be-

schikbaar hebben. In de praktijk is dat vaak niet moge-

lijk. Je moet minimaal via een laptop inloggen in je EPD. 

Dan heb je meteen veel meer informatie beschikbaar 

dan je direct nodig hebt. Prettiger is als je onderweg 

eenvoudig toegang hebt tot al je afspraken en actuele 

cliëntinformatie. En ook tot praktische informatie, zoals 

adres en telefoonnummer van de cliënt en eventuele 

naasten. Tijdens en na je cliëntgesprek wil je even snel 

de gemaakte afspraken vastleggen, de verslaglegging 

doen en je tijd verantwoorden. Met de NEXUS / DOEN!-

app is dit geregeld.

NEXUS / DOEN!-app 
Voor onderweg: gemak, tijdwinst 
en meer focus op de cliënt 



Alle functies voor onderweg 
onder handbereik
 “Wat je onderweg nodig hebt, zit in de app” vertelt een 

enthousiaste FACT-teammedewerker:

∙ je agenda inzien;

∙ afspraken inzien, wijzigen, toevoegen en verwijderen;

∙ route-informatie;

∙ verslaglegging;

∙ tijdschrijven;

∙ je caseload inzien;

∙ kern cliëntdossier bekijken (zoals NAW-gegevens, 

cliëntkaart, decursus en zorghistorie).

Intuïtief, meer tijd voor en focus 
op de cliënt
Zorgverleners vinden de app erg overzichtelijk. De app 

wijst voor zich en na installatie kan iedereen er mee aan 

de slag. “Ik ben een digibeet en wil er graag mee op pad” 

zegt een zorgverlener. Je leert het verder vooral door er 

mee te werken. Naast het gemak levert het gebruik van 

de app tijdwinst op: je hebt de benodigde informatie snel 

op je scherm én je kunt afspraken en rapportages meteen 

afhandelen. Bijvoorbeeld als je tussen twee afspraken 

door even vijf minuten over hebt. Aan het eind van een 

dag heb je je administratie geheel bijgewerkt.

En, niet onbelangrijk, NEXUS / DOEN! werkt heel intuïtief 

en handig. Dit komt door de overzichtelijke lay-out, dat 

je kunt ‘swipen’ en je kunt je rapportage zelfs inspreken. 

Voor het inspreken maak je gebruik van de dicteerfunctie 

op het gebruikte apparaat. “Dit werkt superhandig en 

snel, al moet je er even handigheid in krijgen”, vertelt een 

FACT-teammedewerker. De app is geschikt voor smart-

phone en tablet. 

Doordat je met een smartphone of tablet werkt, kun je 

veel makkelijker je focus op de cliënt houden in plaats 

van op je laptop. Veel acties kun je tijdens het gesprek 

met de cliënt doen. Gevolg is weinig of geen administratie 

achteraf.

Privacy geregeld
Het inloggen is goed en veilig geregeld. De inlogcode 

moet je uit een ander appje ophalen. Natuurlijk is dit 

gedaan om de privacy te vergroten. Juist een mobieltje of 

tablet laat je eerder even ergens liggen. Voor je het weet 

heeft een onbevoegde toegang tot cliëntgegevens. Die 

veiligheid is ook de reden dat er nooit gegevens op het 

apparaat zelf worden opgeslagen. Alles wat je vastlegt, 

wordt direct centraal opgeslagen. Een internetverbinding 

is dus noodzakelijk. Voordeel daarvan is dat informatie 

altijd actueel is. Vanwege dezelfde informatieveiligheid 

werken zorgverleners op een apparaat van het werk. Een 

toets door een externe partij op informatieveiligheid heeft 

de NEXUS / DOEN!-app met glans doorstaan.
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Uw voordelen op een rij:

∙ tijdswinst voor uw zorgadministratie;

∙ alle producten en tarieven sneller beschikbaar;

∙ minder fouten in de tarieven.

Uw voordelen op een rij:

∙ cliëntinformatie uit een bron altijd en overal veilig 

beschikbaar;

∙ meer tijd voor cliënten, minder administratie;

∙ gelijkwaardiger informatiepositie zorgverlener en 

cliënt;

∙ innovatief werkgeverschap;

∙ NEXUS / DOEN! werkt eenvoudig en intuïtief;

∙ geschikt voor tablet en smartphone;

∙ werkt op iOS en Android.


