
“  Toen ik wakker werd zag ik een nieuwe foto 
van een tevreden, slapende Stijn. Ik kon 
gerust naar het ziekenhuis en beter kon mijn 
dag niet beginnen! 

Marloes, moeder van Stijn (800 gr)

ZorgPunt
Brengt neonatale zorg dichtbij



In een korte tijd komen jonge ouders in een onbekende omgeving terecht met veel nieuwe informatie, begrippen, eigen 

regels en omgangsvormen. Via ZorgPunt krijgen ouders actuele, eenduidige informatie over aandoeningen,  

behandelingen, begrippen regels etc. Zij zijn hierdoor beter geïnformeerd. Dit kan leiden tot minder of juist gerichte 

vragen aan verpleegkundigen.

Daarnaast worden ouders meer betrokken bij de zorg door zelf gegevens over de ontwikkeling van hun kind bij te 

houden. De ontwikkeling kan samen met foto’s worden gedeeld met familie en/of vrienden. 

Als ouders er even niet kunnen zijn, sturen zorgverleners eenvoudig een foto of video met een bericht over hoe  

bijvoorbeeld de nacht is verlopen. Op die momenten is het voor ouders geruststellend om te weten dat het goed 

gaat en hoeven dan in de ochtend niet meteen te bellen. Dat brengt de neonatale zorg dichtbij.

ZorgPunt neonatologie bestaat uit 2 onderdelen: 

• Een smartphone app voor gebruik door ouders 

•  Verpleegkundigen app voor afdelings-iPad 

Beide applicaties zijn ontwikkeld met de grootst mogelijke eenvoud en gebruiksvriendelijkheid voor ouders en zorgverleners.

Een afdeling neonatologie biedt zorg aan te vroeg geboren of zieke pasgeborenen van wie 
één of meerdere lichaamsfuncties bedreigd zijn. De ernst van de aandoening en de noodzakelijke 
behandeling vraagt om intensieve, complexe en langdurige zorg.
Daarnaast staat ook de begeleiding van de verontruste ouders centraal in de zorgactiviteiten. 
De ziekenhuisopname van een pasgeboren kind is een ingrijpende gebeurtenis en veel jonge 
ouders ervaren die tijd als een emotionele achtbaan; gevoelens van onmacht en onzekerheid 
nemen vaak de overhand. Juist omdat de opname als intens wordt ervaren, is het van groot 
belang dat ouders goed worden geïnformeerd en betrokken bij de zorg voor hun kind. 

ZorgPunt brengt de neonatale zorg dichtbij
ZorgPunt is een digitaal platform speciaal ontwikkeld om ouders van pasgeborenen op de  

 afdeling neonatologie te voorzien van deskundige en praktische informatie, en verder te  

betrekken bij de zorg en ontwikkeling van hun kind.



ZorgPunt app voor ouders

Als eerste stap voor gebruik van ZorgPunt maakt de  

daartoe geautoriseerde verpleegkundige een account 

aan voor ouders. 

De ouders ontvangen via e-mail een link om het account 

te activeren. Na het downloaden en inloggen is de 

ZorgPunt app direct klaar voor gebruik op een iOS of een 

Android telefoon.

In de uitgebreide bibliotheek vindt  

de gebruiker deskundige en praktische 

informatie over ziektes, behandelingen en 

onderzoeken, prematuriteit, regels van de afdeling, 

maar ook over kolven, verzorging of overplaatsing 

etc. De informatie in de bibliotheek komt van zorg-

professionals in het eigen ziekenhuis. Optioneel is 

een directe koppeling naar het contentmanagement-

systeem van het ziekenhuis mogelijk. 

 

Via een zoekfunctie kun je gemakkelijk en op eigen 

gelegenheid alles opzoeken, rustig (na) lezen of 

bekijken. Altijd en overal.

In het dagboek kunnen door ouders behalve eigen notities 

en foto’s ook het gewicht, de moedermelkproductie en 

de voeding worden bijgehouden. Het is ook mogelijk de 

dagboekfuncties verder uit te breiden naar wens van het ziekenhuis. 

In het dagboek kunnen ouders alle ingevoerde data en ontvangen 

berichten met foto’s van de afdeling in chronologische volgorde 

terugzien. Dit kan heel gemakkelijk met familie en/of vrienden worden 

gedeeld en afgedrukt.

“  Ik durfde na vier keer niet nogmaals te vragen hoe het kolfapparaat 
werkte. Op ZorgPunt speelde ik het filmpje net zo vaak af tot ik het 
helemaal onder de knie had. 

Peter, vader van Stan (1381 gr)



De verpleegkundigen app voor zorgverleners
 
Vanaf de afdelings-iPad kan heel gemakkelijk een bericht 

met foto of video aan de ouders worden gestuurd. 

Ook kunnen er pushnotificaties worden gestuurd naar 

gebruikers, bijvoorbeeld omdat de afdeling tijdelijk is  

gesloten, of om een specifiek artikel te sturen. 

In het ‘meer’-menu vindt de ouder onder meer een 

uitgebreide begrippenlijst, eigen overzicht van het 

zorgteam en de mogelijkheid om familie en/of vrienden 

uit te nodigen mee te kijken in de ontwikkeling van het kind en 

foto’s en/of berichten te delen. Zo wordt ook de omgeving van de 

ouders op de hoogte gehouden zonder dat dit ze veel tijd kost.

De ontwikkeling van het gewicht, voeding,  

moedermelkproductie en eventueel andere  

toegevoegde dagboekfuncties wordt weergegeven 

in overzichtelijke grafieken. De ouders kunnen daarmee de 

ontwikkeling zelf bijhouden en zijn meer betrokken bij de zorg 

van hun kind.

“  Het is fijn om te merken dat ouders blij zijn als we 
momenten vastleggen waar ze niet bij konden zijn. 

Petra, leerling IC Neonatologie Verpleegkundige

“  In één woord; trots! 

Prof. Dr. Hans van Goudoever,  
Hoofd kindergeneeskunde VUmc,  
Hoofd Emma kinderziekenhuis AMC.



“  Vrijwilligers van de Vereniging van de Ouders van Couveusekinderen, betrokken bij 
het Amsterdam UMC zijn erg blij met de app. Je krijgt als ouders zoveel informatie 
van de zorgverleners, fijn dat dit nu allemaal gebundeld is in de app zodat je dit  
eenvoudig na kunt lezen. Je weet zeker dat het betrouwbare informatie is en  
“dr Google” je niet op het verkeerde been zet. Daarnaast is de dagboekfunctie erg 
praktisch. Voor de verpleegkundigen een makkelijke manier om even een berichtje 
of fotootje voor de ouders in de app achter te laten; dat is erg waardevol voor ouders.

Implementatie
Indien een ziekenhuis gebruik wil maken van ZorgPunt 

neonatologie moeten hiervoor wel technische, 

inhoudelijke en procesmatige aanpassingen worden 

gemaakt. Veel van deze expertise is bij ons aanwezig; 

samen met het projectteam in jullie ziekenhuis kunnen 

we een projectplan opstellen en helpen implementeren. 

De kosten
•  Eénmalige kosten: voor standaard technische en 

inhoudelijke aanpassingen, beschikbare bibliotheek 

en projectmanagement. 

•  Jaarlijks terugkerende kosten: een licentie op 

ZorgPunt neonatologie en bijbehorende service 

en onderhoudscontract.

Voordelen van ZorgPunt

Uitgebreide bibliotheek met 
deskundige en praktische 

informatie.

 Handige dagboekfunctie  
voor ouders om de  

ontwikkeling bij te houden.

Persoonlijke berichten  
en foto’s van de afdeling  

aan ouders bij afwezigheid.

Door de voordelen kan Zorgpunt leiden tot tijdwinst en minder kosten op de afdeling. Bovendien is de technologie 

van Zorgpunt, uiteraard met ander dagboekfuncties en informatie, ook uit te breiden naar andere afdelingen in 

het ziekenhuis. 



Zie www.synappz.nl voor meer informatie of mail naar info@synappz.nl

“  ZorgPunt is niet meer weg te  
denken uit ons zorgproces. 

Nathali Nienhuis-Schiedon  
en Anita Zijp, neonatologie  
verpleegkundigen Amsterdam UMC

Over het ZorgPunt team
ZorgPunt is ontwikkeld naar een idee van de afdeling neonatologie in Amsterdam Universitaire Medische Centra. Samen 

met de expertise en het enthousiasme van deze zorgverleners is ZorgPunt door Synappz Mobile Health gerealiseerd. 

Synappz Mobile Health heeft als doelstelling de zorg beter en betaalbaar te maken door toonaagevende, innovatieve 

en mobiele toepassingen (mHealth) te ontwikkelen.  Synappz is voorzien met een ISO 9001 kwaliteitssysteem in  

combinatie met NEN 7510 en ISO 27001 (IT Security Management en Security of Medical Data). 

Contact over ZorgPunt
De technologie maakt het mogelijk ZorgPunt verder aan te passen en/of uit te breiden naar andere afdelingen van 

het ziekenhuis.

Heb je vragen over de mogelijkheden of wil je meer informatie?  

Neem dan contact met ons op via info@zorgpunt.info of kijk op www.ZorgPunt.info.

Uitgebreide bibliotheek met 
deskundige en praktische 

informatie.

 Handige dagboekfunctie  
voor ouders om de  

ontwikkeling bij te houden.

Persoonlijke berichten  
en foto’s van de afdeling  

aan ouders bij afwezigheid.


