
Easy integration  
with Webcamconsult

Want to work efficiently with Webcamconsult on your own system without  
having to carry out double actions? You can integrate all Webcamconsult 
functionality within your systems and processes in its entirety. Use your  
existing software and that of our advanced waiting rooms and consultation 
rooms, for example.

Appointments or patient details must be entered in the usual place, and all appointment details are then 
synchronised with Webcamconsult.

The key to effective business operations!

If you, the doctor or 
practitioner, signed on to 
your electronic patient file, 
absenteeism software or 
portal, we ensure that you 
don’t have to sign on again 
for Webcamconsult. In the 
calendar of your EPD, you 
will see an appointment 

Appointments for a webcam 
consultation are booked in in 
the EPD in the same way as
for regular consultations. 
Choose an appointment of the 
type ‘webcam consultation’, 
and the appointment will 
appear in the practitioner’s 
calendar. The patient will 
receive an e-mail containing 
the invitation right away and 
a further reminder on the 
day of the appointment. The 
e-mail contains a link to the 
practitioner’s digital waiting 
room. The patient is easily 
directed to the correct person 
via the link. 

SINGLE SIGN-ON WEBCAMCONSULT IN 
YOUR PATIENT PORTAL 

1 2 3

APPOINTMENTS  
IN THE EPD

Integrate Webcamconsult 
in your patient portal via our 
API. Alternatively, the special 
Webcamconsult widgets 
for the walk-in clinic and 
bookings can be integrated. 
Each patient can then see 
who is available for the walk-
in clinic. After completing 
a form, the patient goes 
to the digital waiting room 
of the required doctor or 
practitioner. Before, during or 
after the video consultation, 
it is possible for the patient 
to start a chat with the 
practitioner from the portal.

Eenvoudig integreren 
met Webcamconsult

Efficiënt werken met Webcamconsult op uw eigen systeem zonder dubbele 
handelingen uit te hoeven voeren? 
Alle functionaliteit van Webcamconsult kunt u geheel binnen uw systemen en 
processen integreren. Uw bestaande software gebruiken en van bijvoorbeeld 
onze geavanceerde wacht- en spreekkamers.

Afspraken of patiëntgegevens dienen op de gebruikelijke plek ingevuld te worden en alle afspraakgegevens 
worden vervolgens gesynchroniseerd met Webcamconsult.

Dé sleutel voor effectieve bedrijfsvoering!

Indien u als arts of 
behandelaar bent ingelogd 
in uw elektronisch 
patiëntendossier, 
verzuimsoftware of 
portaal zorgen wij ervoor 
dat u zich niet nogmaals 
hoeft aan te melden 
voor Webcamconsult. 

Afspraken voor een 
webcamconsult worden in het 
EPD ingeboekt op dezelfde 
manier als
voor gewone consulten. U 
kiest voor een afspraak van 
het type ‘webcamconsult’ en 
de afspraak verschijnt in de 
agenda van de behandelaar. 
De patiënt ontvangt direct 
een e-mail met de uitnodiging 
en op de dag van de afspraak 
nog een herinnering. In 
het e-mailbericht is een 
link opgenomen naar de 
digitale wachtkamer van de 
behandelaar. Zo komt de 
patiënt eenvoudig via de link 
direct bij de juiste persoon uit. 

EENMALIG INLOGGEN 
(SINGLE SIGN-ON)

WEBCAMCONSULT IN 
UW PATIËNTENPOR-

1 2 3

AFSPRAKEN 
IN HET EPD

Integreer Webcamconsult 
in uw patiëntenportaal via 
onze API. Als alternatief 
kunnen de speciale 
Webcamconsult widgets 
voor inloopspreekuur 
en boekingen worden 
geïntegreerd. Iedere 
patiënt kan dan zien wie 
er beschikbaar is voor het 
inloopspreekuur. Na het 
invullen van een formulier 
gaat de patiënt naar de 
digitale wachtkamer 
van de gewenste arts of 
behandelaar. Voor, tijdens 
of na het videoconsult is het 
mogelijk dat de patiënt vanuit 
de portal een chat start met 
de behandelaar.
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Webcamconsult is used by thousands of doctors and practitioners, for example:



More information? www.webcamconsult.com

Via an API 
         Via a VPN HL7 message server 
        Integration of widgets in HTML

Webcamconsult offers three options for integration:

Integration with your system

Webcamconsult has all the technical resources and expertise it needs to synchronise easily and 
securely (ISO 27001, NEN 7510, GDPR legislation and regulations) the information necessary for 
a video consultation and extensive chat. Through our API or VPN HL7 message server, we can 
synchronise all (appointment) data with your EPD and thereby provide the consultation by computer 
screen. As an optional extra, the Webcamconsult platform will send a confirmation to your EPD 
after every completed video consultation so that the consultation is recorded there with the status 
“completed”. Other messages, such as error messages and appointment history, are visible there too.


