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Webcamconsult is de meest geavanceerde en betrouwbare oplossing op het gebied van 
zorg op afstand. Waarom? Omdat onze oprichters zelf in de zorg werkzaam zijn en weten 
welke eisen en wensen behandelaren, cliënten of patiënten aan beeldschermzorg stellen. 

Daarom kiezen veel ziekenhuizen, lokale praktijken, zorginstellingen en arbodiensten voor 
Webcamconsult. Het geeft hen direct alle mogelijkheden voor het inzetten van videoconsulten, 
virtuele wachtkamers en chatfunctionaliteit. Webcamconsult is beschikbaar in tien talen en  
biedt voor meer dan 60 talen een realtime vertaalfunctie. Jaarlijks verwerken wij vele  
miljoenen videogesprekken. 

We luisteren goed naar ervaringen van artsen en patiënten. Op basis van hun input voegen  
we continu nieuwe functies toe. Denk bijvoorbeeld aan het online inloopspreekuur, realtime  
vertalen van videogesprekken, een eigen EPD of de doorlopende chat.

Hybride zorg is niet meer weg te denken. Veel instellingen hebben harde doelstellingen gesteld 
voor digitale zorgverlening. Binnen Webcamconsult worden fysieke en online consulten 
eenvoudig afgewisseld. De patiënt staat centraal en een behandelaar schakelt eenvoudig 
tussen een webcamconsult, fysiek consult en online- of face-to-face gesprek.

Webcamconsult draait op Europese servers in de cloud en is uitstekend beveiligd.  
U hoeft niets te installeren. Binnen een half uur is staat  u uw eerste patiënt online te woord. 

Probeer Webcamconsult een maand gratis en vrijblijvend uit
Behoefte aan een demonstratie? Stuur een bericht naar: info@webcamconsult.com

Hybride zorg in de praktijk
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Laagdrempelig
Omdat het werkproces van de behandelaar 

centraal staat kunt u meteen aan de slag met
Webcamconsult. Voor zowel de behandelaar, 

cliënt of als patiënt eenvoudig in gebruik.

Via een inloopspreekuur of op afspraak een 
videoconsult starten. Patiënten kunnen ook 
zelf online afspraken inboeken op tijdstippen 
dat de behandelaar beschikbaar is.

Webcamconsult is NEN 7510 en 
ISO 27001 gecertificeerd. Dit beschermt 
de vertrouwelijkheid, integriteit  en 
beschikbaarheid van de informatie.

Patiënten klikken simpelweg op 
een link in de uitnodigingsmail of 
sms om zich aan te melden. 
In de webbrowser start daarna het 
videoconsult. In de online wachtkamer 
kan tijdens het wachten informatie 
aan de patiënt worden getoond.

Webcamconsult is eenvoudig 
te integreren (via API) met uw 

webapplicaties, patiëntportalen 
en (verzuim)software.Op afdelings 

-en medewerkersniveau zijn
bijbehorende bevoegdheden 

instelbaar.

Veilig appen en chatten met cliënten 
of patiënten in de online wacht- en spreekkamer.
 Via onze app is beveiligde tekst communicatie 

met patiënten mogelijk.

Meer informatie? Kijk op www.webcamconsult.com

PROBEER WEBCAMCONSULT 1 MAAND GRATIS

THE GAME IS CHANGING! 
WEBCAMCONSULT HELPT U VOORUIT MET DIGITALE TOOLS VOOR UW PRAKTIJK


