
Qarebase Cloud 
Kwaliteit managen
in een handomdraai
Alle facetten van een kwaliteitsmanagementsysteem  

Grip krijgen op de kwaliteit binnen uw organisatie is vaak lastig. Zoals u weet 

is een kwaliteitssysteem niet alleen een handboek, maar zijn meldingen 
(zoals incidenten en klachten) en het inschatten van risico’s voor patiënten 
of cliënten ook belangrijke onderdelen. Niet alleen vanwege het behalen of 
behouden van uw certificeringen, maar ook voor uw eigen overzicht helpt 
het enorm wanneer u al uw processen en doelen vastlegt in een digitaal 
kwaliteitsmanagementsysteem. Met onze moderne webapplicatie Qarebase 
Cloud weet u zeker dat u een systeem gebruikt waarin alle facetten van 
kwaliteitsmanagement verweven zijn.
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Meer informatie

Qarebase Cloud bevat meerdere handige elementen:

Waarom Qarebase?

Handboek
Digitaal handboek met 
automatisch versiebeheer

Verbeteren
Sturen op verbeteringen, ook 
gekoppeld aan uw meldingen 

Rapportages
Rapportages van uw meldingen 
en verbeterresultaten

Risico management
Inzichtelijk maken van risico’s

Meldingen
Het aanmaken van meldingen
(bijv. incidenten of klachten)

Indicatoren
Voor het volgen van
uw doelstellingen 







Altijd en overal toegankelijk
via internet

Wij zorgen ervoor dat uw data beschermd is: 
NEN7510 en ISO 27001 proof

Permanente doorontwikkeling
van functionaliteit

Volledige webapplicatie bestaande uit een
front-end en een back-end 

Handige koppeling met Carefriend, waardoor 
u direct meldingen vanuit uw ECD in uw 
kwaliteitssysteem overzet 

Bij Qarebase werken auditoren die jarenlange 
ervaring in advies en certificeringstrajecten voor 
HKZ, NEN7510, ISO9001 en ZKN hebben 

Ons advies, onze begeleiding en onze interim 
opdrachten zijn altijd maatwerk waardoor u 
maximaal wordt ontzorgd
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Verbetering van kwaliteit, veiligheid en overzicht binnen uw organisatie 

Misschien nog wel belangrijker dan het inzichtelijk maken van risico’s en kansen is om te bepalen waar de verbeterpunten 
binnen uw organisatie liggen. Onze slimme webapplicatie Qarebase Cloud brengt alle onderdelen die horen bij het 
managen van de kwaliteit binnen uw organisatie in beeld. Doordat de applicatie direct inzichtelijk maakt waar de 
verbeterkansen liggen, helpt de software u om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen.   

De specialisten van Qarebase geven u graag een (online) demonstratie waarin u direct ziet hoe de applicatie werkt en 
wat de voordelen voor uw organisatie zijn. Neem voor het inplannen van een demo, of voor het aanvragen van meer 
informatie over Qarebase Cloud, contact op via het telefoonnummer: 035- 623 3011 of het e-mailadres info@qarebase.nl.


