
De beste tools voor de beste zorg

minder papier, 
meer zorg



Het probleem
Ouderenzorg wordt steeds belangrijker, maar toch worstelen de zorgteams steeds meer met hun 
strakke tijdschema’s —zonder toegang tot actuele patiëntendata, geen tijd om nieuwe medewerkers 
op te leiden en geen tools om de alsmaar groeiende zorgadministratie te verwerken. De zogenaamde 
stop-watch mentaliteit weegt niet alleen op het werkplezier, maar het zorgt er vooral voor dat de tijd 
voor kwaliteit ontbreekt.

In onze huidige vergrijzende maatschappij schieten de bestaande en vaak verouderde zorgoplossingen 
tekort om te voldoen aan de steeds groter wordende eisen in de ouderenzorg. Om hoogstaande, 
kwalitatieve zorg mogelijk te maken hebben we een oplossing nodig die niet alleen makkelijk te 
gebruiken is, maar ook confidentiële informatie beschermt en altijd werkt.

De oplossing
Daarom creëerden we into.care: een slim en 
intuïtief te gebruiken mobiel platform voor 
en door zorgprofessionals. Onze technologie 
helpt je je workflow verbeteren, meer efficiënt 
samen te werken en gemakkelijker te 
connecteren, zodat jij je kan toeleggen op wat 
echt telt: kwalitatieve zorg.

Versterk de middleman

• 66% minder administratie
• 90% minder trainingstijd
• Resultaat: tot wel 20%

optimalisatie

Volledig geïntegreerd

• Integratie met verschillende
data silo’s

• Veilig en GDPR-gecertificeerd
• Kostenefficiënt

Data-inzichten

• Live en wanneer je wil, op elke
niveau

• Procesoptimalisatie
• Boost de kwaliteit van je zorg

Werkvloer Management

Doeltreffende 
Communicatie

 Verhoogde 
Zorgkwaliteit

Makkelijk 
en Efficiënt 

Rapporteren

“De into.care applicatie begeleidt me met 
het grootste gemak door mijn dagelijkse 
taken en laat me toe elke bewoner 
van dichtbij op te volgen. Dankzij deze 
digitale assistant ben ik verlost van de 
administratieve rompslomp en kan ik me 
toeleggen op mijn job: zorg geven.”

Elizabeth Hayé
Verpleegster - Residentieel ouderenzorgtehuis



Zorgportaal
Volg je zorgteam op de voet op

Ons portaal geeft je de mogelijkheid om de zorgplanning 
en zorgteams van je organisatie effectief en efficiënt op 
te volgen. Zijn gebruiksvriendelijke design en workflow 
maken het een plezier om mee te werken en helpen met 
het managen van je team en de uit te voeren taken. Onze 
webtechnologie laat je toe alle data in te kijken, analyseren 
en delen, waar en wanneer je wil.

Inclusief: zorgplanning, zorgregistratie, medicatiebeheer, 3rd party 
software-integratie, terugbetalingssimulatie en -analyse, enz.

Mobiele assistent
Alle patiëntendata in de palm van je hand

Onze mobiele assistent wordt de nieuwe partner van je 
zorgteam. Deze slimme en gebruiksvriendelijke app vraagt een 
minimum aan training, waardoor je niet alleen tijd bespaart, 
maar ook de workflow verbetert en essentiële berichten kan 
delen in één eenvoudige stap. Zo kan je team zich bezighouden 
met wat ze het best en liefst doen: patiëntenzorg.

Inclusief: taakbeheer, wondzorgmodule , integratie personenalarm, 
communicatieschrift, overzicht medische geschiedenis, vitale functies, enz.

Dashboard
De performance monitor van je organisatie

Ons dashboard geeft je een allesomvattend en interactief overzicht 
van de processen en prestaties in je organisatie. Deze performante 
webapplicatie geeft je analisten en senior executives de juiste 
informatie in handen om je bedrijfsprocessen te optimaliseren en de 
zorgkwaliteit te verbeteren.

“Het desktop zorgportaal laat me toe om gemakkelijk en efficiënt 
gepersonaliseerde zorgplannen op te stellen voor onze bewoners. 
Voor de dagelijkse stand-up met ons zorgteam check ik snel 
het into.care portaal om te zien waar we onze zorgkwaliteit nog 
kunnen verbeteren.”

Lynn Wilkerson
Hoofdverpleegster - Residentieel ouderenzorgtehuis



Meer weten?
Bezoek onze website www.corilus.be/into.care voor 

meer informatie over onze producten & diensten 
of om een demo aan te vragen.

Voor meer informatie, 
bel ons op +32 (0)3 870 84 60 of mail 

naar saleselderly@corilus.be

“into.care is de eerste mobiele software die 
je in real-time inzicht geeft in de zorg- en 

bedrijfsprocessen van alle organisaties 
in je portfolio. Het geeft mij en mijn 

kwaliteitscoördinatoren de mogelijkheid om op 
een nauwgezette manier de zorgkwaliteit in de 
ganse organisatie te ontwerpen, analyseren en 

verbeteren.”

 Patrick Henry
Operationeel directeur - Zorgorganisatie




