
Sterk verbeterde medicatieveiligheid 

Met cMed Plus wordt de medicatieveiligheid sterk verbeterd. De dispenser 
biedt cliënten op het juiste moment de juiste medicatie aan. Verkeerd 
medicijngebruik wordt voorkomen doordat de dispenser automatisch 
controleert of de medicatie bij de cliënt hoort. Met gezichtsherkenning 
kan worden gecheckt of de juiste persoon de medicatie uitneemt. 

De nieuwe generatie 
medicatiebegeleiding

Plus

cMed Plus is de nieuwe generatie medicatie-
begeleiding met een slimme medicijndispenser. 
Met cMed Plus kunnen cliënten zelfstandig hun 
medicatie innemen. Ze zijn niet meer afhankelijk 
van een mantelzorger of de wijkzorg en kunnen 
daardoor langer zelfstandig en veilig thuis wonen. 
Als apotheker bent u de spil in dit proces. We 
vertellen u graag meer over cMed Plus.   

Veel extra functionaliteiten

De slimme medicijndispenser biedt de mogelijkheid om allerlei specifieke 
functionaliteiten toe te voegen die voor een cliënt of de thuiszorg interessant 
zijn. Je kan er bijvoorbeeld kijksluiters op afspelen, vitale waarden van cliënten 
mee opmeten of beeldbellen. Via een online-platform hebben alle betrokkenen 
inzicht in het medicatiegebruik van een cliënt, u als apotheker dus ook.  

Grotere therapietrouw

Ook de therapietrouw wordt vergroot met cMed Plus: een duidelijk geluids- 
en lichtsignaal herinnert cliënten eraan dat ze hun medicatie moeten 
innemen. Daarbij zijn de zakjes die uit de dispenser komen al ingesneden 
en dus makkelijk te openen. Bij geen medicatie-uitname nemen we gelijk 
contact op met de cliënt en indien gewenst met een zorgverlener.  



De voordelen van 
cMed Plus

Sterk verbeterde medicatieveiligheid. Met ingebouwde controles 
wordt gecheckt of de juiste persoon op het juiste moment de 
juiste medicatie uitneemt. 

Opvolging bij geen medicatie-uitname. Als een cliënt zijn 
medicatie niet uitneemt, gaat er een signaal naar onze servicedesk. 
We nemen gelijk contact op met de cliënt of indien gewenst 
direct met een zorgverlener.

Makkelijk in gebruik. Met één druk op de knop heeft uw cliënt 
de juiste medicatie

Medicatie eenvoudig uit zakje te halen. Doordat het medicatie-
zakje deels is opengesneden, kan de cliënt deze makkelijk openen. 

Uit te breiden met andere toepassingen. Dankzij het Android-
besturingssysteem van de slimme dispenser kunnen we 
eenvoudig nieuwe functionaliteiten voor cliënten, zorgverleners 
en thuiszorgorganisaties toevoegen. 

Full-service dienstverlening. Wij informeren en certificeren 
apothekers, installeren de dispenser, geven uitleg aan cliënten en 
trainen zorgverleners. Eventuele storingen lossen we snel op. 

Plus

cMed Plus is een product van FocusCura

Sinds 2003 helpt FocusCura mensen langer zelf-
standig thuis te wonen en de regie te houden over 
hun eigen leven. Dat doen we door het ontwikkelen 
van slimme zorginnovaties op het gebied van 
personenalarmering, woningtoegang en medicatie-
begeleiding. Inmiddels maken meer dan 130.000 
mensen gebruik van onze producten en diensten en 
krijgen cliënten de zorg die ze nodig hebben. 

Vraag gerust

U kunt altijd contact 
met ons opnemen als 
u een vraag heeft over 
cMed Plus. We geven 
u graag een goed 
en duidelijk antwoord.
Stuur een mail naar
cmedplus@focuscura.nl. 


