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Verloskundigen kunnen digitaal kraamdossier inzien met verloskundigen app van Atermes  

Vanaf 1 juli is het mogelijk om de verloskundigen app van Atermes te downloaden in de Google Play Store en 
de App Store van Apple. Onder de naam Atermes voor Verloskundigen Informatie App is deze vindbaar en 
gratis te downloaden voor verloskundigen. Met deze app kunnen verloskundigen het digitaal kraamdossier 
inzien en het LIP en, indien aanwezig, een verlengde partus digitaal ondertekenen. Geboortezorg software 
ontwikkelaar Atermes heeft deze app ontwikkeld om de verloskundige zo inzage te geven in het kraamdossier 
en geeft met de app ook de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen.  

Verbinden van ketenpartners 

Marijn, ontwikkelaar van Atermes, is erg blij met de app: “Met de komst van de app kunnen we de 
ketenpartners van de kraamzorg meer verbinden bij het belangrijkste, de zorg. Deze vind tegenwoordig ook 
steeds meer op afstand plaats, waardoor het idee is ontstaan om een app te ontwikkelen.” Na het downloaden 
van de app kan een verloskundige zichzelf registreren voor een praktijk. Is ze de eerste gebruiker binnen deze 
praktijk zal Atermes de aanvraag beoordelen en goedkeuren, collega’s die zich daarna registreren kunnen 
intern goedgekeurd worden door de reeds aanwezige beheerder(s). Het mooie van deze app is dat je als 
verloskundige meerdere registraties kunt doen voor verschillende praktijken. Vanuit Atermes kan de 
kraamzorgorganisatie de verloskundigen praktijk dan toegang geven tot specifieke cliëntendossiers. Alle 
actieve verloskundigen onder de praktijk kunnen die informatie dan inzien, dit alles uiteraard vanuit een 
beveiligde verbinding. 

Huis met diverse ingangen 

Marktleider Atermes streeft vooral naar het uitvoeren van wensen van de gebruikers. “Vorig jaar zijn we 
gegroeid van ongeveer 25 organisaties naar 65 organisaties en ook dit jaar staat de teller inmiddels alweer 
bijna op 10 organisaties die zich aanmelden bij Atermes. Wij zitten met een team van ontwikkelaars continue 
te werken aan de applicatie om deze beter te maken, vooral door ingeschoten wensen vanuit onze gebruikers”, 
aldus directeur Johan Deurwaarder. Zelf vergelijkt Deurwaarder Atermes als een huis met diverse ingangen. 
Iedereen heeft een andere sleutel, maar de inhoud zal altijd hetzelfde zijn, of je nu door de voordeur of de 
garage komt. De kraamverzorgende legt nu met de app een dossier fictief op de tafel en de verloskundige kan 
dus nu via een andere ingang naar binnen om het dossier te bekijken.  

Over Atermes 

Atermes is naast de naam van de organisatie ook de naam van het product. Zij heeft een webapplicatie 
ontwikkeld voor de geboortezorg. De webapplicatie beschikt over portalen voor de kantoormedewerkers, de 
kraamverzorgende, de cliënten en de ketenpartners. Op deze manier zijn alle betrokkenen op elk moment 
volledig op de hoogte. Een moderne en efficiënte manier van communiceren via een digitaal dossier. Met 
Atermes is het mogelijk om de registratie meteen op een smartphone of een tablet te doen, waardoor de 
informatie direct opgeslagen wordt en zichtbaar is voor de betrokkenen. Voor meer informatie zie 
www.atermes.nl  
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