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Zorgbeheer.com zet stapje opzij voor Ouderenzorg BE en mhealth.be
Van 2006 is het geleden, intussen, dat zorgbeheer.com werd opgericht. Het moest een uniek en
gebruiksvriendelijk internetplatform worden, voor een vlot verkeer van informatie, contacten, meningen,
ideeën, ervaringen, werkwijzen en kansen tot samenwerking tussen zorgbeheerders. En dat werd het
ook! Zo had ik vier jaar geleden niet durven denken dat in 2007 reeds 100 rusthuisdirecteurs en
-directrices elkaar zouden vinden op het VIP-gedeelte van de site. En tegen 2009 bereikte
zorgbeheer.com elke week vlotjes 3.000 unieke bezoekers.

Als oprichter en beheerder ben ik erg tevreden met de resultaten. Ik houd aan zorgbeheer.com niet alleen enorm veel interessante
contacten over. Ik heb er ook nogal wat van bijgeleerd, niet het minst over online matchmaking (http://www.slideshare.net
/BartCollet/matchmaking-in-care).

Pauzeknop
Mijn passie voor zorg-ICT en mobiele zorgtoepassingen slorpt onderhand evenwel zoveel tijd op dat het er nog amper van komt
om de Zorgbeheer-website te onderhouden zoals het hoort.
Dotcomt en dotgaat, wordt gezegd. Kiezen is verliezen. En dit keer trekt de Zorgbeheer-website aan het kortste eind, vrees ik. Het
platform gaat in pauzestand. Ik hou de site weliswaar open, voorlopig, maar de inhoud wordt statisch, ‘bevroren’ zeg maar: er
wordt geen informatie meer toegevoegd. Ook het VIP-gedeelte blijft toegankelijk, alleen zult u de updates en de wekelijkse
nieuwsbrieven voortaan moeten missen.

Ouderenzorg BE
Maar, als u graag online informatie over ouderenzorg blijft uitwisselen, dan kan dat ook via de fonkelnieuwe Linkedin groep
Ouderenzorg BE (http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3333851). Noem het de toekomst die zorgbeheer.com inhaalt.
Voorts blijf ik zowel de Zorgbeheer Twitterstroom (http://twitter.com/zorgbeheer) als de Facebookpagina
(http://www.facebook.com/pages/zorgbeheer/127007596995) wel het nodige leven inblazen. En wie al eens graag proeft van mijn
passie voor mobiele zorg-ICT, ten slotte, is vanzelfsprekend van harte welkom op mijn blog mhealth.be (http://www.mhealth.be).
Rest mij enkel nog de sponsors te bedanken, de informatieleveranciers en de trouwe lezers, de symphatisanten en, last but not
least, de bezoekers.

Met (toch vooral) enthousiaste groeten,
Bart
b [at] zorgbeheer.be

