E-health modules
voor de SGGZ

Alle cliënten
online
met Karify
  

Nieuwe eisen aan de zorg
De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici
en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het gebied van efficiency en
effectiviteit. Voor managers van zorginstellingen betekent dit een nieuwe
manier van werken en aansturen. E-health is bij uitstek een middel om de
effectiviteit van uw zorgverlening verder te vergroten.

Waarom Karify?
Karify biedt een online platform voor een optimale behandeling van
cliënten en geprotocolleerd werken van behandelaars. Met Karify
beschikt u over een beveiligde online praktijk met een ruime keuze aan
behandelmodules. Daarnaast is Karify eenvoudig te koppelen aan andere
ICT-systemen. Bovendien komt via Karify betrouwbare en gedetailleerde
managementinformatie boven tafel.

Het beste van twee werelden
Werken met Karify betekent een actieve coaching en monitoring van
cliënten. De combinatie van persoonlijk en digitaal contact, de zogeheten

blended zorg, biedt het beste van twee werelden. Werken met Karify is
tijdsefficiënt, onder meer omdat behandelaars snel opdrachten voor hun
cliënten kunnen selecteren en klaarzetten. Zo houden zij de controle over
behandeling en tijd.
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Snel starten, snel opschalen
Starten met Karify is eenvoudig. U richt voor uw belangrijkste doelgroepen
healthspaces in en kiest voor uw behandelaars de juiste behandelmodules
uit. Via onze support-afdeling staan altijd medewerkers klaar voor
ondersteuning. Ook voor cliënten is het gebruik relatief simpel. Mocht
verdere assistentie toch nodig zijn, dan verzorgen wij dat graag.

Interventies op het juiste moment
Met Karify beschikken behandelaars over een nieuw, volledig ondersteund
werkproces. Zij monitoren de voortgang en bieden interventies aan op
het juiste moment. Karify voldoet aan de nieuwste Europese privacyregels
en slaat alle data versleuteld op. Bovendien – van groot belang bij meer
complexe zorgtrajecten – ondersteunt Karify samenwerking tussen
hulpverleners in één dossier. Karify is uiteraard niet het enige ICT-systeem
in uw instelling, maar de koppeling met EPD, ECD en online vragenlijsten
is eenvoudig. Bovendien biedt Karify actuele managementinformatie
over gebruik en effectiviteit van de behandelmodules en de behaalde
resultaten. Dit alles tegen een concurrerend tarief. Voor cliënten en hun
verwanten is Karify gratis.

Partner in e-health
Karify garandeert een succesvolle implementatie van e-health in uw
organisatie. Onze consultants zorgen ervoor dat uw behandelaars hun
werk goed en efficiënt kunnen doen, en dat hun cliënten hun eigen
zorg organiseren en optimaal worden geprikkeld om mee te werken aan
de behandeling. Karify biedt u de mogelijkheid om zelf modules aan te
passen en nieuwe te ontwikkelen. Onze aanpak blijkt succesvol bij het
werken in teams en bij samenwerking in de gehele keten.

Maak uw eigen domein aan op www.karify.com.
U kunt Karify 4 weken gratis uitproberen.

• Behandelmodules van hoog niveau
• Gedetailleerde managementinformatie
• Samenwerking hulpverleners in één dossier
• Koppeling met ECD, EPD en andere systemen
• Concurrerend tarief






Welke behandelmodules kunt u kiezen?
De behandelmodules van Karify zijn het resultaat van jarenlang onderzoek
door een toegewijd team ontwikkelaars. Vragenlijsten dragen bij aan
screening, monitoring en evaluatie. De zorg wordt op deze manier beter
en betaalbaarder, terwijl de betrokkenheid van de cliënten toeneemt. Een
selectie van de beschikbare modules vindt u als bijlage bij deze brochure.
Een actueel overzicht is ook op te vragen bij Karify.



Meer weten? sales@karify.com | 085 48 64 200 | www.karify.com
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De in Karify leverbare behandelmodules zijn het resultaat van
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jarenlang onderzoek door een toegewijd team ontwikkelaars. Met
de modules van Karify biedt u uw cliënten psycho-educatie en



praktische hulpmiddelen om grip te krijgen op psychische klachten.

OP MAAT

In

Ki

Intake en diagnostiek

Au

Autisme spectrum

Realiseer een blended intake

Werk aan inzicht in problemen

en bereid uw cliënt voor op

en geef handvatten in de

behandeling.

omgang met anderen.

Kinderen & Jeugd

An

Angst

Geef psycho-educatie en train

Werk met uw cliënt aan de

vaardigheden.

behandeling van complexe
angst- en dwangklachten.

St

Stemming
Werk aan acceptatie en herstel,

Sp

Sociale psychiatrie/FACT
Geef uw cliënt hulpmiddelen

en voorkom terugval.

om een crisis af te wenden en

Pe

Persoonlijkheid

grip op zijn leven te krijgen.

Geef uw cliënt zicht op
gedragspatronen en werk aan
acceptatie en verandering.

Fo

Forensische psychiatrie
Werk samen met uw cliënt aan
gedragsproblemen en voorkom

Ps

Psychose

escalatie of terugval.

Bied uw cliënt educatie en
mogelijkheden voor eigen regie.
Modules voor de SGGZ zijn of direct via IPPZ of in overleg met SGGZ-instellingen beschikbaar.
Meer informatie hierover kunt u opvragen via sales@karify.com.



Meer weten? sales@karify.com | 085 48 64 200 | www.karify.com

Powered bij IPPZ
Karify is ontwikkeld door e-health specialist IPPZ, leverancier van
duurzame oplossingen voor instellingen voor geestelijke gezondheidszorg,
ziekenhuizen en eerstelijns zorgcentra. Onze e-health toepassingen
worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met behandelaars en
patiënten. Met een gespecialiseerd en gefocust team hebben we een
groot aandeel in de Nederlandse gezondheidsmarkt.

Samen met u
IPPZ heeft een omvangrijke klantenkring. De afgelopen jaren zijn meer
dan 100 e-health programma’s geïmplementeerd die de behandeling
aantoonbaar verbeteren in efficiëntie, effectiviteit en service. Samen met
onze klanten geloven wij dat de wereld van e-health op een keerpunt staat:
de zorg heeft een patiëntgerichte, betaalbare en schaalbare oplossing
nodig die alle betrokken partijen verbindt.

IPPZ | Alexander Numankade 199 | 3572KW Utrecht
030 737 03 23 | info@ippz.nl | www.ippz.nl

www.karify.com

