
PLATFORMVMZ



WAT IS PLATFORMVMZ

• Stichting Verbinden-met-Zorg
• WTZi erkende zorginstelling
• Contracten met zorgverzekeraars

• VerbindenBV
• Dienstverlening in de vorm van infrastructuur
• Ontwikkeling eigen software SmartVmZ

• Voor wie
• Wijkverpleegkundige (zzp’ers / loondienst)
• Zorgverleners (zzp’ers)
• Organisaties (niet-gecontracteerd)



WAT IS CURAEVITEL BALIE

• Oprichters
• VerbindenBV (PlatformVmZ)
• Inocare (inrichting van zelfstandige behandelcentra – ZBC)
• Carédo (projectontwikkeling woningen met zorg)

• Uniek concept waarin wonen, zorg en slimme technologie bij elkaar 
zijn gebracht

• Voor wie
• Alle burgers in Nederland met een vraag over zorg, conform-

of  woondienst
• Bewoners van een wooncomplex met het CuraeVitel Balie concept



CURAEVITEL BALIE - FLOW
schilderwerk, 

reparaties, etc.

tuinonderhoud, 
kapper, 

gezelschap, etc.

WV 
organiseert

compleet overzicht 
eigen gegevens

eigen regie via 
cliëntportaal



WIJKVERPLEEGKUNDIGE DE CLIENT

ZORGVERLENERS

MANTELZORGERS

PLATFORMVMZ = INFRASTRUCTUUR
CURAEVITEL BALIE = INFRASTRUCTUUR

HUISARTS

OVERIGE 
BETROKKENEN

PLATFORMVMZ INFRASTRUCTUUR



WV ‘ALS SPIN IN HET WEB’

wijkverpleegkundige

cliënt

zorgvraag

zorgverzekeraar
declaratie WV uren

team zorgverleners

huisarts ziekenhuis sociale kaart gemeentebeleid & informatie tools en apps

SmartVmZ

zorglevering

specialisten

intake, indiceren, 
opstellen zorgplan, 

organiseren, monitoren, 
evalueren, preventie

uitwisseling informatie, overleg en afstemming



DIGITALE WERKOMGEVING

• Voor wie
• Cliënten / Mantelzorgers
• Wijkverpleegkundigen
• Zorgverleners

• Eén digitale werkomgeving waar de rol van de onafhankelijk 
wijkverpleegkundige zo optimaal mogelijk wordt ondersteund (regie)



DIGITALE WERKOMGEVING

inzicht in vraag en 
aanbod

uitwisseling gegevens 
met PGO

uitwisseling gegevens 
met huisartsen en 

ziekenhuizen

compleet ECD met 
signalering en bewaking 
op uitvoering zorgplan

Agenda en planning

Persoonlijke (digitale) 
ontwikkelomgeving

zorginhoudelijke tools 
apps, formulieren, 

websites, etc.

informatie over 
landelijke beleid, 
actualiteiten, etc.

inzicht in regionale 
netwerken, wijkanalyse



MOGELIJKHEDEN VOOR WV

• ROL VAN WIJKVERPLEEGKUNDIGE ONAFHANKELIJK KUNNEN UITVOEREN

• WERK ZELFSTANDIG, MAAR NIET ALLEEN 
• In netwerk van ondernemende wijkverpleegkundigen

• ONDERDEEL ZIJN VAN INTERESSANT CONCEPT CURAEVITEL BALIE
• Zelfstandig in te richten in regio waar je als wijkverpleegkundige wilt werken
• Maakt gebruik van de infrastructuur SmartVmZ
• Toekomstbestendig: Wonen, zorg en slimme technologie bijeen gebracht

• JE ONTWIKKELT JE NAAR DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE VAN DE TOEKOMST IN 
EEN INNOVATIEVE EN DYNAMISCHE OMGEVING

• ALS ZZP’ER OF IN LOONDIENST (FWG 60)



SMARTVMZ DEMO


