
Welkom Youké

Centraal staat wat kinderen, jongeren 

en hun gezin nodig hebben!

16 september 2021



13:15 – 13:30 Tenzinger en Medicore: productvisie

13:30 – 14:30 Demo Medicore





Toonaangevende opdrachtgevers

Jeugdzorg instellingen:  

+50 2020 tot heden: groei van 16

GGZ instellingen:

+100 2020 tot heden: groei van 14 

Jeugd en GGZ 

poliklinisch: +400

39%

18%



Het ECD in je broekzak

Eenvoudige registratie

Slimme signalen

Cliënt en systeem betrekken 

Samenwerken in teams en netwerken

Datagedreven innovatie



• Cliënt

• Verblijf

• Groepen

• Agenda

• Dossier

• Zorgvraag

• Communicatie

• Zorgadministratie

• Facturatie

• Rapportage

De basis van de Medicore suite is het SaaS ECD met 
alle vertrouwde modules:



Het ECD in 1 dashboard voor zorgverlener en 
communicatie met de cliënt

• Beschikbaar op een mobiel device

• Je werkdag op één scherm

• Geplande en ongeplande zorg

• Signalen direct oplossen 

• Taken krijgen en toewijzen binnen je team

• Agenda: direct afspraken verwerken en maken

• Teamload: shared caseload voor teams

• Cliënt coachen met e-health en cliëntportaal 



blended care en zelfregie

• VIPP-compliant inzicht in dossier

• Alle afspraken op een rij

• Documenten en dossier zelf downloaden

• Uitgebreide set vragenlijsten (o.a. ROM)

• E-learning en e-health modules

• Dagboeken

• Berichten en taken

• Beeldbellen



Q1-2022 Q2-2022Q3-2021 Q4-2021

Security update

Pentest feedback

Doorontwikkeling Autorisatie, 

scheiding dossiers

VIPP GGZ PGO 

live gang

Koppeling

met BO4 HRM

MedMij versie 

upgrade
LADIS export

TVS, 

ToegangVerleningService

VIPP 5 

wellbee CP voor  verwanten
Gecontroleerd delen met 

wellbee CP

Agenda en afsprakenplanning

Zorgprestatiemodel registratie 

Zorgzwaarte bepaling

RZ 22

Woonplaatsbeginsel

LIR 

koppeling
iJW en iWMO 3.1

Zorgprestatiemodel facturatie

Nazorg  ZPM registratie

Nazorg Zorgzwaarte bepaling

Nazorg ZPM facturatie



Wat onze Jeugdzorg en GGZ klanten zeggen

Nellieke de Koning, bestuurder en psychiater bij 

Levvel: “Levvel en Tenzinger hebben een 

gemeenschappelijke ambitie: kinderen, 

jongeren, gezinnen en behandelaren optimaal 

ondersteunen met goede ICT. In Tenzinger zien 

we een sterke ontwikkel- en 

implementatiepartner. ”

Jasper ten Dam, bestuurder bij iHUB: “Wij zijn ervan 

overtuigd dat de oplossingen van Tenzinger ons helpen 

om onze ambities echt waar te maken, waarbij we 

medewerkers maximaal kunnen faciliteren om zoveel 

mogelijk tijd te besteden aan cliënten in plaats van aan 

administratie.”



13:15 – 13:30 Tenzinger en Medicore: productvisie

13:30 – 14:30 Demo Medicore



Zorgverlener 

klinisch

Zorgverlener 

poliklinisch

Zorgverlener 

ambulant

Management

Cliënt & systeem

Ketenpartners 

Finance

Zorgverleners-

portaal

Dossier

Agenda

Opname & Verblijf

Zorgvraag

Cliënt
Back- & frontoffice

Cliënt- & 

eHealthportaal

Zorgadministratie

Dataplatform voor 

BI & Datascience


