
We moeten per direct anders met elkaar
communiceren. Fysiek contact moet worden

vermeden. De corona crisis vraagt dus om
digitale communicatie, ook in de zorg. Dit zijn

onze 5 tips: 
  

1. Communiceer digitaal 
Digitaal communiceren tussen

zorgverleners en met patiënten is een
must. Beeldbellen en Messengers zijn

hier ideaal voor. Het is effectief, efficiënt
en veilig voor de gezondheid.

 
2. Pak nu een plug & play oplossing

Focus primair op het continueren van de zorg.
Denk aan applicaties die al werken en

makkelijk te gebruiken zijn voor zowel arts als
patiënt. Wees pragmatisch, nood breekt wet,

maar voldoen aan wettelijke eisen blijft van
belang. Maak je eigen afweging.

 
3. Integratie met patiëntenportaal

Denk na of je nu een applicatie wil gebruiken
die later ook te integreren is in je

patiëntenportaal of PGO.

5 tips voor de zorgsector

Beeldbellen



49 euro p/m per zorgprofessional, 
Geen koppeling met HIS/ZIS op korte termijn i.v.m.
drukte, maar is wel een optie. 
Diverse huisartsen in onze regio zijn ermee aan de slag
gegaan en wordt ook gebruikt door o.a. HAP A'dam-
West en meldkamer Drachten,
Voldoet aan NEN 7510 en AVG.

Tijdelijk 3 maanden gratis, daarna onduidelijk,
Gekoppeld aan HIS Medicom, 
Opgericht door de SAZ en gebruikt door o.a. Eerstelijns
Centrum Tiel en Langeland, 
Voldoet aan NEN 7510 en AVG.

35 euro p/m per zorgprofessional, 
Geen koppeling met HIS op korte termijn, 
Gebruikt door o.a. Rijndam Neurorevalidatie en HAP
Middenholland, 
Voldoet aan NEN 7510 en AVG.

Gratis, zeer laagdrempelig, 
Niet aan ZIS/HIS gekoppeld, 
Voldoet niet aan zorg-normen. 

4. Veelgebruikte beeldbel-applicaties
WeSeeDo 

BeterDichtbij

FaceTalk

Skype

  
5. Regels consult op afstand verruimd
De NZA heeft de regelgeving tijdelijk verruimd.
Zorgverleners kunnen nu het eerste consult
met een patiënt ook op afstand doen en
declareren bij de zorgverzekeraar.

De tips en genoemde applicaties dienen als informerend en niet uitputtend of preferent te worden beschouwd, pictogrammen van flaticon.com.


