hallozorg
Zorgen doe je samen met HalloZorg.
Met HalloZorg organiseert u de dagelijkse zorg
op één plek. Met de groepsagenda, de gedeelde
takenlijst en de berichten blijft iedereen op de
hoogte. HalloZorg benadert zorg als sociale
groepsactiviteit. Iedereen draagt op eigen wijze
een steentje bij en blijft zo op de hoogte van alle
ontwikkelingen.

Account aanmaken en inloggen
Maak zelf een account aan op www.halloznwv.nl of accepteer de uitnodiging
van HalloZorg die u van iemand anders ontvangen heeft. Heeft u al een
account? Log dan in via www.halloznwv.nl.
HalloZorg is een webapplicatie en kan gebruikt worden op desktop, tablet en
smartphone.

Profiel en zorgnetwerk inrichten
Via de profiel-knop links bovenin opent u uw persoonlijke pagina. Vul hier uw
contactgegevens in en voeg uw foto toe. Via de uitnodigings-knop daaronder
kunt u anderen uitnodigen om deel te nemen aan het netwerk. Denk hierbij
aan kinderen, buren en professionals.
Alle contacten in het netwerk worden aan de linkerkant van de applicatie
weergegeven.

Taken en afspraken
Moeten er boodschappen gedaan worden? In de gedeelde takenlijst kun u
taken aanmaken en verdelen binnen uw netwerk. U kunt iemand vragen om
een bepaalde taak op te pakken door deze naar het contact toe te slepen.
En is er een afspraak bij de fysiotherapeut? Zet de afspraak in de groepsagenda
en deze is voor het hele netwerk zichtbaar.

Berichten
Met HalloZorg kunt u eenvoudig berichten delen. Zo weet het hele netwerk wat
er speelt en wie er bijvoorbeeld op bezoek is geweest. Ook kunt u door middel
van foto’s leuke ervaringen delen, zoals een bezoekje van uw kleinkinderen.

Contacten en sociale kaart
U ziet aan de linkerkant van HalloZorg de contacten in uw netwerk. U kunt
zelf contactpersonen toevoegen, zoals familie, vrienden en professionals. In de
sociale kaart is eenvoudig zichtbaar wie betrokken is bij de zorg.

Vragen?
Ga naar www.halloznwv.nl voor handige filmpjes,
veelgestelde vragen en een contactformulier.
Tijdens kantooruren kunt u bellen met de helpdesk
via 06 8229 3116.
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