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In april is GeriMedica begonnen met het realiseren van een compleet nieuw ECD. In deze nieuwsbrief 

maken we bekend wanneer u voor het eerst het prototype kan zien. Bovendien doen we een oproep 

om vakinhoudelijke expertise met ons te delen.  

 

Het ECD ontwikkelen we met vakmensen uit de praktijk 
Ons doel is ervoor te zorgen dat zorgprofessionals alle relevante informatie snel beschikbaar hebben, 
‘any time, any device’ en zij efficiënt dossiervoering kunnen doen en registraties bijhouden. Daardoor 
hebben zij meer tijd om zorg te verlenen. 
De afgelopen periode hebben we samen met beroepsverenigingen, zorgmedewerkers en andere 
domeinexperts verschillende werkprocessen in kaart gebracht. Van het inschrijven van een cliënt, het 
wachtlijst proces, dossiervoering, communicatie tot de declaratieprocessen in de WLZ en WMO. 
We komen zelf ook uit de praktijk en willen mensen van de werkvloer blijven betrekken bij het 
maken van dit ontwerp en het toetsen van de gekozen oplossingsrichting. Als u zich hierdoor 
aangesproken voelt, neem dan contact met ons op via support@gerimedica.nl. We geven u dan 
graag meer informatie. 
 
Het eerste werkende prototype van het nieuwe ECD is over drie maanden af. We bouwen het 
volgens de scrum methodiek waarbij in 3-wekelijkse sprints nieuwe functionaliteit wordt opgeleverd.  
Tijdens de gebruikersbijeenkomst op 17 september 2019 presenteren we dit prototype, zodat u de 
gelegenheid heeft om al in dit vroege stadium feedback te geven en vragen te stellen. We zijn 
nieuwsgierig naar uw reactie; u bent van harte welkom! Inschrijven voor de gebruikersdag kan via 
deze link. 
 
Oproep ten aanzien van gebruik van Devices  
Het nieuwe ECD biedt straks ondersteuning tijdens alle fasen van zorgverlening; van intake tot 
afsluiten van de zorg. We willen dit ondersteunen met de juiste devices. Uit de informatie analyse 
komt naar voren dat veel werkprocessen nauwelijks ruimte bieden om een laptop, tablet of COW 
(computer on wheels)  te gebruiken, omdat de medewerker de handen al vol heeft met andere 
dingen. Wanneer u ervaring heeft met verschillende devices en wil meedenken over welke devices 
ondersteund moeten gaan worden, komen we hierover graag met u in contact.  
 
Compleet nieuw team 
Aan de bouw van deze nieuwe applicaties werkt een compleet nieuw team. De software architect, 
software ontwikkelaars, testers en een UX (user experience) specialist werken nauw samen met 
vakmensen uit de zorg. Omdat het een apart team is, blijft de beschikbare capaciteit voor de 
doorontwikkeling van de bestaande Ysis diensten intact en wijzigt de roadmap voor nieuwe releases 
van bestaande diensten niet. 
  
Op de hoogte blijven? 
Op gerimedica.nl/het-nieuwe-ecd kunt u de laatste stand van zaken terugvinden. 
Aanmelden om mee te denken in de ontwikkeling van het ECD/device gebruik kan via 
support@gerimedica.nl 
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