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Een online consult tussen dokter en
cliënt
Op afstand assisteren bij operaties  
Dagelijkse routine rondes van een arts 

Het online zorg verlenen is in de afgelopen
jaren in een stroomversnelling geraakt. Niet
alleen door de pandemie, maar ook de
groeiende vraag en beperkte capaciteit
aan zorgverleners hebben ervoor gezorgd
dat zorginstellingen voor een steeds
grotere uitdaging staan. 

Online zorg verlenen kan hierin op
verschillende manieren een uitkomst
bieden. Maar hoe laat je dit vlekkeloos
verlopen, zonder dat het ten koste gaat
van de kwaliteit van de zorg? 

Je kunt het op afstand zorg verlenen
indelen in de volgende categorieën:  

In dit whitepaper lichten we bovenstaande
situaties verder toe, inclusief bijbehorende
uitdagingen, en hoe je deze zorgeloos kunt
implementeren in jouw organisatie met de
apparatuur van Yealink. 

HOE LAAT JE DIT ZORGELOOS VERLOPEN?
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ONLINE CONSULT TUSSEN
DOKTER EN CLIËNT 

Face-to-face interactie tussen de arts en client 
Het is belangrijk dat een arts duidelijk overkomt  
Het delen van content (voor bijvoorbeeld
behandelplannen) moet eenvoudig zijn 

Is een fysieke controle niet direct nodig of is de
cliënt niet in de gelegenheid om naar de arts te
gaan? Dan is een online videoconsult een goed
alternatief. Via een videogesprek op afstand kan er
dan toch een consult plaatsvinden waar de arts en
cliënt elkaar kunnen zien. 

Videoconferencing wordt in deze situatie toegepast
ter ondersteuning van de zorgverlening. Er kunnen
via deze weg diagnoses worden gesteld,
behandelplannen worden besproken en het herstel
kan worden gemonitord.  

Tijdens een online consult zijn er een aantal factoren
extra van belang: 

 

De keuze voor een goede setup, camera en audio
dragen bij aan heldere en duidelijk communicatie. Heb
je als arts een computer waar je de consults vandaan
start? Dan is de UVC30 Desktop Camera van Yealink
ideaal. Met deze camera til je je persoonlijke werkplek
naar een hoger niveau waarmee de kwaliteit van de
consults wordt verbeterd. 

Wil je de ruimte professionaliseren? Ga dan voor een
Yealink A10 meetingbar in combinatie met een scherm
naar keuze. Met het compacte en draadloze design
blijft de ruimte er netjes uit zien.  

Wil je meer informatie over deze oplossingen? Klik dan
op de afbeeldingen om een demo aan te vragen!

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/product/yealink-uvc30-desktop-usb-camera
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen


WIL JE MEER TE WETEN KOMEN 

OVER ONZE OPLOSSINGEN? STUUR DAN

EEN MAIL NAAR ADVIES@LYDIS.COM

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
mailto:advies@lydis.com
mailto:advies@lydis.com
mailto:advies@lydis.com
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Dat details kunnen worden gezien 
Er een goede communicatie is tussen de
twee partijen 

Specialistische kennis in de zorg is erg belangrijk,
zowel op chirurgisch als anatomisch vlak. Bij
complexe situaties kan men daarom gebruik
maken van specialistische kennis op afstand. In
dit soort situaties kan het namelijk zo zijn dat de
specialist niet lokaal beschikbaar is, maar via een
goede videovergadering toch de operatie kan
bijwonen. In deze situatie zijn er twee zaken
enorm van belang: 

OP AFSTAND ASSISTEREN
BIJ OPERATIES 

De Yealink MVC940 is een modulair
videoconferentie systeem welke met meerdere
camera's (tot 9 stuks) uit te breiden is. De camera's
kunnen afzonderlijk van elkaar tot wel 12x inzoomen
waardoor alles scherp in beeld is. 
 
Omdat het geluid ook een belangrijke rol speelt in
de communicatie tussen de aanwezigen op locatie
en op afstand kun je alle Yealink microfoons
aansluiten op het MVC940 systeem. Zo kun je een
microfoon kiezen die het beste past.  

Klik op één van de afbeeldingen om een demo aan te vragen!

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/product/yealink-mvc940-no-audio-video-conference-room-systeem
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
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Het systeem gemakkelijk is in
gebruik  
De communicatie tussen de
arts en patiënt duidelijk is  

Door middel van flexibele
mogelijkheden binnen het
videovergaderen kunnen artsen
zelfs hun dagelijkse routine rondes
op afstand doen. Op deze manier
wordt de efficiëntie van de
monitoring verbeterd wanneer het
niet nodig is om een patiënt
dagelijks fysiek te zien. Een
verpleegkundige kan helpen bij het
starten van de meeting, maar dit
kan een patiënt wanneer mogelijk
ook zelf doen. Bij deze controles op
afstand zijn belangrijke factoren: 

DAGELIJKSE
ROUTINE RONDES  

Bij de patiënt op de kamer kan er een trolley met scherm naar
keuze in combinatie met een Yealink A10 meetingbar worden
geplaatst. De trolley zorgt voor flexibiliteit omdat hij op
meerdere locaties gebruikt kan worden. De A10 is eenvoudig
in gebruik en perfect voor het in beeld brengen van één
persoon. Daarnaast beschikken de Yealink Meetingbars over
een automatische elektrische lenskap waardoor er geen
zorgen hoeven te zijn over de privacy. 
 
In de ruimte van de arts kan worden gekozen voor een scherm
naar keuze in combinatie met een Yealink Meetingbar A20.
Deze setup is ideaal voor een professionele meetingruimte en
als er wel eens meerdere personen in deze ruimte aansluiten
bij de call.  

https://www.lydis.nl/producten?q=a20
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Naast het online zorg verlenen zijn er ook andere
situaties binnen zorginstellingen waar
videovergaderen kan worden ingezet. Zo kunnen
academische seminars en trainingen op afstand
worden gegeven, maar ook interne
vergaderingen hybride worden gegeven. 

OVERIGE SITUATIES 

ACADEMISCH SEMINAR OF TRAININGEN OP
AFSTAND 
Door het geven van seminars en trainingen op
afstand wordt kennisdeling binnen de zorg
toegankelijker. Het is hierdoor niet meer
noodzakelijk om veel en/of ver te reizen. 

De seminars en trainingen kunnen worden
gegeven in een auditorium, voor de inrichting
hiervan kun je het beste kiezen voor een Yealink
MVC960 videosysteem. Dit systeem ondersteunt
grootschalige live streaming van 4K HD-video.
Door de Presenter Tracking van de camera is de
presentator altijd in het midden van het scherm
te zien, hierdoor kunnen deelnemers op afstand
de presentatie duidelijk volgen. 

Met de Yealink WPP20 kun je gemakkelijk de
presentatie en overige content delen met de
deelnemers.  

Klik op deze afbeelding om een demo aan te vragen!

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/producten?q=960
https://www.lydis.nl/product/yealink-wireless-presentation-pod-20
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
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OVERIGE SITUATIES 

INTERNE VERGADERINGEN 
Ook in de zorg is het belangrijk dat training- en
vergaderruimtes met de juiste apparatuur worden
ingericht. Hiermee behoud je de focus en de
interactie tussen de deelnemers. Iedere deelnemer,
op locatie of op afstand, moet een actieve bijdrage
kunnen leveren. 

Afhankelijk van de grootte van de ruimte kun je ze
ideaal inrichten met de Yealink MVC400 of MVC860.
Dit is een compleet videoconferencing systeem
waarmee alle deelnemers in de ruimte duidelijk in
beeld zijn. Je start met één klik de vergaderring en
op afstand kunnen gemakkelijk mensen aansluiten.
De Yealink MVC-serie heeft voor iedere situatie een
passend systeem. 
 

Klik op één van de afbeeldingen
om een demo aan te vragen!

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
https://www.lydis.nl/product/yealink-mvc400-video-conference-room-systeem
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen


MAIL NAAR ADVIES@LYDIS.COM

ONZE EXPERTS STAAN
VOOR JOU KLAAR!

Is nog niet alles duidelijk, spreek
je ons liever persoonlijk of heb
je vragen die niet beantwoord
zijn in het whitepaper?

Neem dan contact op met Lydis
op en laat je adviseren door een
van onze product experts.

JOOL-HULSTRAAT 16

1327 HA ALMERE

 

WWW.LYDIS.NL

ADVIES@LYDIS.COM

SALES@LYDIS.COM

036-202 0120

https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen
mailto:advies@lydis.com
https://www.lydis.nl/contact/demo-aanvragen

