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Advitronics 
Roulatie
Efficiënte oplossing voor verloskundigen 
om het spoednummer over te dragen
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Advitronics  
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• Spoedbereikbaarheid verloskundigen

• Hoge telefoonkosten bij doorschakelingen

• Hoe werkt Advitronics Roulatie?

• Wat kost de Roulatie-oplossing voor spoednummers?

• Alle functionaliteiten op een rij 

• Voordelen van de Roulatie-oplossing voor spoednummers

De zorgsector is een belangrijke bedrijfstak waar telefonische bereikbaarheid (24/7) cruciaal 

is. Voor verloskundigepraktijken is dit niet anders.

Binnen de algemene bereikbaarheid van uw verloskundigepraktijk zijn spoedbereikbaarheid 

en het eenvoudig overdragen van het spoednummer onder de dienstdoende verloskundigen 

belangrijke pijlers.

Het eenvoudig en snel kunnen overdragen van het mobiele spoednummer is van groot 

belang voor uw praktijk om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Op die manier heeft u 

namelijk de tijd om te focussen op wat het allerbelangrijkst is; de zorg voor uw cliënten.

Om u hierin te ondersteunen en ontzorgen heeft Advitronics een efficiënte oplossing 

ontwikkeld, namelijk Advitronics Roulatie.

In deze brochure nemen we u graag mee in de mogelijkheden en voordelen die deze 

Roulatie oplossing biedt. Daarnaast gaan we in op overige communicatie- en telefonie 

oplossingen binnen Advitronics Zorgcentraal waarmee we uw praktijk verder kunnen 

ontzorgen.
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Spoedbereikbaarheid 
verloskundigen

De 24×7 spoeddiensten van verloskundigepraktijken stellen duidelijke eisen aan de 

telefonische bereikbaarheid van verloskundigen. In de dagelijkse praktijk komt het 

nog steeds voor dat een mobiel toestel met het spoednummer fysiek moet worden 

overgedragen aan collega-verloskundigen. Bij de overdracht van het spoednummer 

aan de dienstdoende medewerker moet soms zelfs naar de betreffende collega worden 

toe gereden om de spoedmobiel af te geven. Omslachtig, tijdrovend en niet effciënt.

Hoge telefoonkosten bij doorschakelingen
Bij sommige verloskundigepraktijken wordt het spoednummer handmatig doorgeschakeld 

naar de telefoon van de dienstdoende medewerker. Ook dit is een wat omslachtige en 

ineffciënte werkwijze. Bovendien is het lastig om het spoednummer ad hoc en kortstondig 

over te dragen wanneer een medewerker druk is of even weg moet. Een bijkomend probleem 

is dat er vaak hoge telefoonkosten zijn verbonden aan de doorschakelingen.

Spoednummer Roulatie-oplossing voor verloskundigen
Speciaal voor verloskundigepraktijken hebben wij een zeer gebruiksvriendelijke Roulatie-

oplossing gecreëerd: Advitronics Roulatie. Spoednummers kunnen met deze oplossing op elk 

gewenst moment beheerd en gerouleerd worden via een app.  U bespaart hiermee aanzienlijk 

in tijd en op kosten doordat een fysieke overdracht en handmatige doorschakelingen niet 

langer nodig zijn.

Hoe werkt Advitronics Roulatie?
Het spoednummer wordt ondergebracht bij Advitronics. Vervolgens download iedere collega 

de Advitonics app op zijn/haar smartphone. Via de app kan iedere medewerker zelf aangeven 

dat zijn/haar dienst begint en de inkomende gesprekken op het spoednummer naar zich toe 

halen.

Wat kost de Roulatie-oplossing voor spoednummers?
De standalone Roulatie-oplossing kost € 17 ex. btw per maand per spoednummer, inclusief alle 

doorschakelkosten en ongeacht het aantal medewerkers dat de mobiele applicatie download.  

De activatie en inrichting van de oplossing kost per spoednummer eenmalig € 200,- ex. btw, 

inclusief de overname van het spoednummer.



Vraag Advitronics 
Roulatie aan!
Advitronics Roulatie is er speciaal voor verloskundigen: een efficiënte en 

kostenbesparende oplossing om het spoednummer eenvoudig over te 

dragen. Wilt u ook Advitronics Roulatie gebruiken voor het rouleren van 

uw spoednummer? Vul dan het aanvraagformulier in op onze website. 

Na ontvangst van het formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met 

u op.
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Voordelen van de Roulatie-
oplossing voor spoednummers

Optimale bereikbaarheid bij spoed 

Financieel aantrekkelijk

Uit te breiden naar een geïntegreerde totaaloplossing, waarbij 

iedere medewerker een mobiel abonnement van Advitronics 

heeft en onder meer kan uitbellen met het nummer van de 

praktijk

Flexibel en gebruiksvriendelijk 

Doorschakelkosten inbegrepen
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Roulatie-oplossing als 
geïntegreerd onderdeel van 
Advitronics Zorgcentraal
De Advitronics Roulatie-oplossing is beschikbaar als standalone applicatie. Het is echter 

ook een standaard onderdeel van Advitronics Zorgcentraal: één online omgeving waar 

alle communicatie- en telefonie oplossingen samenkomen.

Telefonie

Wachtrijen

Voicemail

Mobiele abonnementen

Videoconsulten

Koppelingen met normatiesystemen 

Chat

Advitronics Zorgcentraal is 
er voor zowel de eenpitter 
als grotere organisaties in 
de Eerstelijnszorg

Meer weten? 



Kom met ons  
in contact

Garnizoenstraat 1, Velp 

0486-478888 

sales@advitronics.nl 

www.advitronics.nl
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