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1. Over Inner en de totstandkoming
2. Hoe het in elkaar zit
3. Wat kan nu met de Inner Lifechart?
4. Wat kan er binnenkort met de Inner Lifechart?
5. Bredere context doorontwikkelingen
6. Hoe gaan we verder?
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Opzet van vandaag:



Totstandkoming van de Inner Lifechart

● Ontwikkeld met Bart Geerling, Eline Regeer 

(Altrecht), Ralph Kupka (GGZ InGeest) op basis 

van Patient1 lifechart

● Momenteel gebruikt bij Dimence, GGZ 

Heuvelrug, Caleidozorg en binnenkort Altrecht
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Hoe het in elkaar zit:

Psycholoog
In USER

SSO

SSO
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Dit kan de cliënt met de lifechart bijhouden
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Dit kan de client 

met de lifechart inzien



En, als zorgprofessional heb je inzicht in:
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Wat komt er binnenkort bij?





Bredere context van monitoring en netwerkzorg opschaling



Voorbeelden van monitoring en netwerkzorg opschaling

- Medicom huisartsen maken gebruik van HINQ (DVZA)

- Mentale Gezondheids Centrum implementatie met GGZ Breburg 

& huisartsen in de regio tilburg

- Actueel Medicatie Overzicht ontwikkelingen toegezegd in Zwolle 

& Leiden met huisartsen, artsen en apothekers.

- Baby connect kiest voor landelijke samenwerking HINQ in het 

kader van integrale geboortezorg 
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Hoe nu verder?

- Van start gaan met de instructies

- Dimence als Living Lab

■ Deel met Bart hoe de Lifechart in het zorgprocess valt

■ Deel je Inner product feedback met ons (info@hinq.nl) 

■ Denk en test mee bij nieuwe toevoegingen 

mailto:info@hinq.nl


Concepten van volgende versies

Versie Bijkomende functies

Versie 1: Stemming + Bijzondere kenmerken + slaap

Versie 2: Signaleringsplan

Versie 3: Medicatie intake

Versie 4: Alcohol en drugsgebruik

Versie 5: Psychische klachten en gebeurtenissen

Versie 6: Persoonlijk notities + doelen stellen

Versie 7: Eigen inname/activiteit specificeren + invul 
voorkeuren

Versie 8: Retrospective LifeChart

Nog op te nemen in versies - Automatische connectie met mobile devices 
en wearables

- Delen van Inner met sociale netwerk
- Inner uitbreiden tot andere 

stemmingsstoornissen
- Nieuwe feedback van gebruikers verwerken



Contact, hulp en feedback

Artikelen ter ondersteuning van het gebruik van HINQ en van Ivido.

https://help.ivido.nl/nl/ 

Heb je vragen? Neem contact op met onze helpdesk.

info@hinq.nl 

Beschikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 - 17:00 uur
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