
 
P E R S B E R I C H T 
 
helpLine maakt efficiënt plannen nu ook binnen zorgcentra mogelijk 
Softwareontwikkelaar helpLine heeft een nieuwe route optimalisatie functionaliteit aan 
Careware 6.3 toegevoegd: het kunnen bundelen van zorgafspraken binnen één blok.  
 
Leiden, 19 december 2013 - Vandaag lanceert softwareontwikkelaar helpLine Careware 6.3 
met de veel gevraagde blokplanning. Hierdoor is het nu mogelijk één medewerker in te 
plannen voor alle zorgafspraken binnen één verpleeg- en verzorgingstehuis. En dat levert 
een forse tijdswinst op. Dit is niet alleen interessant voor medische laboratoria en 
trombosediensten, maar ook voor thuiszorgorganisaties.  
 
Blokplanning = tijdswinst 
De planning van zorgverlening van 
meerdere cliënten binnen één 
(verzorgings)tehuis was altijd een grote 
uitdaging. Zowel voor de planning als de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
zorgverlening. Door toevoeging van de 
zogenoemde ‘blokplanning’ functionaliteit 
aan het planning- en registratieplatform 
Careware is dit veelvoorkomende 
planningsvraagstuk nu eenvoudig te 
ondervangen. Voortaan kunnen meerdere 
zorgafspraken op één specifieke locatie 
gebundeld en aan één medewerker 
toegewezen worden. Ook kun je een 
‘vaste-tijd-aan-de-deur’ meegeven. Deze toevoegingen aan de route optimizer in Careware 
leveren veel tijdswinst op doordat er een betere planning wordt gegenereerd die de route van 
medewerkers nog efficiënter maakt. Wat uiteindelijk het serviceniveau en daarmee de 
cliënttevredenheid weer extra ten goede.  
 
Extra functionaliteiten Careware 6.3 
Twee andere aansprekende nieuwe functionaliteiten in Careware 6.3 zijn verder:  
 

1. het kunnen registeren van speciale activiteiten die aan een zorgafspraak zijn 
toegevoegd, zoals ‘in en uit bed gaan’, ‘aankleden’ of ‘medicatie toedienen’; 

2. het via de app kunnen aankondigen van de verwachte aankomsttijd. Het systeem 
berekent automatisch aan de hand van de locatie van de medewerker hoe laat de 
zorgverlener arriveert. De cliënt ontvangt een sms, e-mail of kan via het cliëntportaal 
de verwachte aankomsttijd inzien. 

 
Daarnaast zijn vele bestaande functionaliteiten plus de handige communicatie tools in 
Careware 6.3. verder verbeterd. 
 
Cliëntportaal 
Roderick Schipper, CTO van helpLine: “Het afgelopen jaar hebben we meer dan ooit 
geïnvesteerd in ontwikkeling en innovatie. Onze software is nog gebruiksvriendelijker 
geworden. Voor planners, zorgverleners én cliënten. Sinds september spelen we 
bijvoorbeeld in op de behoefte van zorgcliënten om real-time informatie over hun individuele 
zorgafspraken zelf in te zien. Dit bieden we aan via een nieuw cliëntportaal op internet. Door 
deze en andere vernieuwingen in Careware 6.3 is ons softwareplatform nu echt de state-of-
the-art oplossing voor planning en registratie in de zorgmarkt!”   



 
--- 
 
Over helpLine B.V. 
helpLine B.V. is gespecialiseerd in webbased, ‘in the cloud’, software oplossingen voor 
planning en tijdregistratie, waarmee bedrijven en instellingen hun operationele en logistieke 
processen efficiënter kunnen inrichten. helpLine is onderdeel van de PMCS.helpLine 
Software Group met meer dan 220 medewerkers. De Leidse vestiging staat onder leiding 
van managing director Hereward Burgers. helpLine klanten en daarmee gebruikers van het 
platform Careware zijn organisaties in de Care waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, 
de thuiszorg, huishoudelijke verzorging, trombosediensten en medische laboratoria. 
Dagelijks worden in Nederland meer dan 25.000 professionals en 100.000 cliënten 
gepland met Careware. Meer info: www.helpline-bv.nl 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
 
Voor extra informatie of interviewaanvraag, kunt u contact opnemen Hereward Burgers van 
helpLine B.V., tel. 071-523 26 04, e-mail: hereward.burgers@helpline-bv.nl of met Mark de 
Lange van PR-bureau Beklijf, tel. 06-11390997, e-mail: mark@beklijf.nu. 
 
Additionele informatie (incl. hoge resolutie fotomateriaal) is te vinden op:  
 
http://helpline-bv.pr.co 
 
Contactgegevens helpLine B.V. 
 
helpLine B.V. 
Schipholweg 111 
2316 XC LEIDEN 
www.helpline-bv.nl 
 
 


