
En niet te vergeten: zelf 
gevonden worden door 
andere zorgverleners!

Bekijk welke regionale, 

transmurale werkafspraken 

zijn gemaakt over een 

ziektebeeld.
Vind de contactgegevens 

van uw collega-

zorgverlener!
Bekijk op de kaart waar 

welke zorgorganisaties te 

vinden zijn en hoe je in 

contact komt.

Bekijk het scholingsaanbod 

en schrijf je in voor een 

cursus. 

Bij ‘mijn scholing’ kun je 

cursusmateriaal van de 

door jou gevolgde cursus 

terugvinden!

Blijf op de hoogte van het 

laatste nieuws.

Om goede zorg te kunnen leveren aan uw patiënt of cliënt, is afstemming tussen de betrokken zorgprofessionals 

essentieel. Met de Zorgapp ZHN werken zorgpartijen in de regio Zuid -Holland Noord nog beter samen. 
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https://apps.apple.com/nl/app/zorgapp-zhn/id1390512963
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdl.ZorgApp_ZHN&gl=NL


Geen papieren verwijsgidsen met 

verouderde gegevens meer

Niet steeds doorverbonden worden bij 

gebrek aan een rechtstreeks nummer 

of het antwoordapparaat krijgen

Beter bereikbaar zijn voor je collega’s

Niet meer graven in je mailbox om te 

zoeken naar die ene werkafspraak

Zorgapp ZHN

Wat kost de Zorgapp ZHN?

Eenmalige kosten* Per gebruiker Max. tarief 
(ook bij >50 
gebruikers)

Nieuw lid 
Dementienetwerk

€ 30 € 1.500

Participanten van 
Sleutelnet

€ 50 € 2.500

Overig € 50 € 2.500

Jaarlijkse kosten* Gebr. 
1 - 100

Gebr. 
101 - 200

Gebr. 
> 200

Nieuw lid 
Dementienetwerk

€ 40 € 20 € 10

Participanten van 
Sleutelnet

€ 50 € 25 € 12,5

Overig € 70 € 35 € 17,5

Wat is de Zorgapp ZHN?

De Zorgapp ZHN is een app voor de 

smartphone of tablet, waarmee een 

zorgprofessional altijd de actuele (regionale) 

werkafspraken en contactgegevens van 

zorgorganisaties en zorgprofessionals kan 

raadplegen; zelf kan aangeven hoe en wanneer 

hij of zij het beste bereikbaar is; 

nieuws(brieven) kan lezen; zich kan inschrijven 

voor scholingen; en geschikte zorgaanbieders 

in de buurt kan vinden in de zorgkaart. Alle 

informatie is, naast de app ook beschikbaar via 

de website www.zorgapp-zhn.nl
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Wie werken er al mee?

Reeds in gebruik door meer dan 1000 

zorgprofessionals, waaronder medisch 

specialisten uit het LUMC en het Alrijne 

Ziekenhuis, huisartsen en POH’s, apothekers, 

specialisten ouderengeneeskunde, (wijk) 

verpleegkundigen, casemanagers dementie 

en diverse typen paramedici. 

Nieuwsgierig geworden?

Kijk voor meer informatie op de website 

www.sleutelnet.nl/zorgapp of neem contact 

op.

071 – 5 140 130

zorgapp@sleutelnet.nl* Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw

http://www.zorgapp-zhn.nl/
http://www.sleutelnet.nl/zorgapp
mailto:zorgapp@sleutelnet.nl

