Beste lezer,
Je bent uitgenodigd om deel te nemen in OZOverbindzorg. In deze brief lees je wat OZOverbindzorg is
en wat dit communicatieplatform voor jou kan betekenen.
Wat is OZOverbindzorg?

Ieder mens verdient de best mogelijke zorg. Meestal gaat zorg gepaard met liefde, aandacht en
toewijding, maar soms ook met frustratie en miscommunicatie. OZOverbindzorg is een online
communicatieplatform. Hiermee krijg jij de regie over de zorg en/of ondersteuning die je ontvangt en
kunnen personen in jouw netwerk optimaal met elkaar communiceren.
Waarom OZOverbindzorg?

De professional die bij jouw zorg betrokken is, heeft OZOverbindzorg ingezet als hulpmiddel voor de
communicatie. OZOverbindzorg is daarmee onderdeel van de zorg en/of ondersteuning. Je voegt
samen met je zorg-/hulpverlener, of zelf, personen toe in jouw netwerk. Jij hebt de regie en kunt
mensen toevoegen of verwijderen.
Voor wie is OZOverbindzorg?

Of je nou zelf zorg nodig hebt of zorgt voor iemand anders: OZOverbindzorg is er voor alle
betrokkenen bij de zorg en/of ondersteuning. Jij staat centraal. Ook kunnen mantelzorgers, familie en
vrienden, (zorg)professionals en de gemeente gebruik maken van OZOverbindzorg.
Is OZOverbindzorg veilig?

OZOverbindzorg is veilig. Je moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als extra
beveiliging ontvang je één keer per maand een code op jouw mobiele telefoon. Je voert deze code in
als je opnieuw inlogt. Mensen in jouw netwerk kunnen alleen de informatie inzien die zij nodig
hebben.
Ook het gemak van OZOverbindzorg?

De (zorg)professional van wie jij deze brief hebt ontvangen kan voor jou een account aanmaken. Vul
op het bijgevoegde inschrijfformulier jouw persoonsgegevens in en wie er in jouw netwerk betrokken
zijn en mogen worden toegevoegd. Lukt dit niet, neem dan contact op met onze helpdesk of vraag een
account aan via de website.
Meer informatie:

Op de website www.ozoverbindzorg.nl vind je antwoorden op veel gestelde vragen, instructievideo’s
en handleidingen. Of geef je op voor de webinar: ‘Hoe houd ik grip op mijn zorg?’ Aanmelden kan via
de website: www.ozoverbindzorg.nl/webinars.
Helpdesk:

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met OZOverbindzorg. Je kunt mailen naar
helpdesk@ozoverbindzorg.nl of bellen op; 088-6030800 (op werkdagen van 9-17 uur).
Met vriendelijke groet,
Team OZOverbindzorg

