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Wat is webcamconsult

⚫ Adviseur – Cliënt

⚫ Afspreken of inlopen

⚫ Op tijd melden

⚫ Wachtkamer

⚫ Spreekkamer

⚫ Digitaal, face to face

⚫ Zeer eenvoudig

⚫ Alle platforms

⚫ Geen software



Over ons..

⚫ Dr. Dick van Gerwen en Dr Milan Tjioe

⚫ Innovatieve dermatologen, diverse apps

⚫ Huidconsult.nl – 140.000 bezoekers per maand

⚫ Bert van Gerwen

⚫ Internetondernemer, investeerder, management

⚫ Gestart in 2013

⚫ Nederlands product, ontwikkeld vanuit praktijk



Enkele gebruikers van onze dienst

2018: meer dan 40 zorginstellingen!



Toepassingen



Hoe werkt Webcamconsult 

⚫ Op afspraak 

⚫ Inboeken

⚫ E-mail > cliënt

⚫ Reminder

⚫ Link > Wachtkamer

⚫ Timeslot

⚫ Wachtenden, video

⚫ Inloopspreekuur

⚫ Vanaf website

⚫ Klik op gewenste 
beschikbare medewerker



Toepassing Thuiszorg

• Lagere drempel ingang voor nieuwe cliënten 

Google maar eens op “thuiszorg” en plaats

• Deel van bezoeken kan digitaal

Cliënt hoeft alleen maar te klikken in mail of op website

• Bereikbaarheid optimaliseren voor cliënt

Inloopspreekuur of afspraak maken op elke gewenste webpage

• Interactie

Bijvoorbeeld helpen met formulier invullen



Het is een business case

• 40% efficiency winst t.o.v. telefoneren

• Tijdsbesparing op reizen

• Integratie met systeem mogelijk

• Onafhankelijk van werkplek

• Overheid stimuleert:

• E-health is declarabel

• Subsidies voor toepassing 



Belangrijke functies Webcamconsult 

• Virtuele wacht- , spreek en vergaderkamer

• Afspraken boeken (geplande zorg), quick consulten en inloopspreekuur

• Lokettenfunctie: afdelingswachtkamer

• Integratie met website, HIS, EPD, Zorgportaal, PGO of andere primaire systemen

• Diverse widgets voor uw website tbv inloopspreekuur en afspraken boeken

• Zelf medewerkers, afdelingen, cliënten en overige contactpersonen aanmaken

• Scherm delen, bestanden delen, whiteboard, Google docs

• Multigesprekken, gepland en ongepland (direct)

• Betaalmodule voor online betalen

• Whitelabel versie met uw eigen look & feel en domein, en functionaliteit op maat

• Whitelabel Enterprise/partner beheersysteem

• 3 talen (Nederlands, Engels, Duits)



Alles onder controle: Dashboard



Voorbeeld inloopspreekuur



Voorbeeld 2 inloopspreekuur: pop up



Laat cliënt formulier invullen



Cliënt te zien in wachtkamer



Client view wachtkamer



Het spreekuur in volle gang..



Apparatuur & software

⚫ PC en Mac + webcam

⚫ VDI (Citrix, Vmware)

⚫ Mobiele platforms

⚫ IOS (iPhone, iPad)

⚫ Android

⚫ App: cliënten

⚫ Pro app: adviseurs

⚫ Web RTC: toekomstvast



Verder…

⚫ Partners

⚫ White label

⚫ Integratie: VPN, HL7, API, CMS (Wordpress)

⚫ Security: NEN7510/ISO27001

⚫ Verbinding

⚫ Videostreaming

⚫ Database



Vragen?

Bert van Gerwen of Vera v.d. Vliet

www.webcamconsult.com

info@webcamconsult.com

0164-794500

http://www.webcamconsult.com/
mailto:info@webcamconsult.com

