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Zorgvideo met 
SMS-functie
Zorg op afstand zonder extra  
belasting voor uw praktijk
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Zorgvideo 
met sms-functie

• Zorg op afstand bereikbaar voor uw patiënten en cliënten zonder extra 

belasting voor uw praktijk

• Wat houd de sms-functie in?

• Gebruiksvriendelijk bij minder digitale vaardigheden

• Alle functionaliteiten eenvoudig door u te bedienen

• Automatische status weergave ‘niet bereikbaar’ 

• Voordelen van de sms-functie binnen Zorgvideo

• Vraag de sms-functie binnen Zorgvideo aan

• Zorgvideo met sms-functie als onderdeel van Advitronics Zorgcentraal

Als zorgprofessional heeft u te maken met een veranderende zorgvraag en toenemende 

druk door vergrijzing, personeelstekort, verschuiving van zorgtaken naar de eerste lijn en 

de wereldwijde pandemie. Hierdoor staat uw praktijk behoorlijk onder druk. Het laatste wat 

u daarbij kunt gebruiken is extra belasting door patiënten of cliënten, die reageren op uw 

e-mailuitnodiging voor een videoconsult.

Het doel van videoconsulten en online meetings is om zorg bereikbaar te maken voor al uw 

patiënten en cliënten, ook als zij beschikken over minder digitale vaardigheden. Zorgvideo is 

eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ook voor ouderen en laaggeletterden. 

Daarnaast moet de inzet van videoconsulten en – vergaderingen bijdragen aan de efficiëntie 

van uw praktijk , waardoor u meer tijd over houdt voor het verlenen van zorg aan uw 

patiënten en cliënten. De uitbreiding van de Zorgvideo-applicatie met een sms-functie draagt 

hier actief aan bij.

Inhoud
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Zorg op afstand bereikbaar voor 
uw patiënten en cliënten zonder 
extra belasting voor uw praktijk 
Als zorgverlener wilt u zorg op afstand via videoconsulten bieden aan uw patiënten 

en cliënten. Daarnaast wilt u met het gebruik van deze applicatie efficiënt werken en 

tijd besparen, zodat u zich kunt focussen op het verlenen van zorg. De sms-functie 

binnen onze Zorgvideo-applicatie stelt u in staat uitnodigingen voor videoconsulten 

te versturen zonder de weergave van een e-mailadres of 06-nummer. Zo voorkomt u 

extra belasting van uw praktijk.

Wat houd de sms-functie in?
U kunt een uitnodiging versturen voor een online meeting of consult via sms. U kunt zelf de 

inhoud van de boodschap aanpassen en de naam van de afzender bepalen. Ook kunt u de 

mogelijkheid bieden om de afspraak aan Outlook of een andere agenda toe te voegen. Bij de 

sms-uitnodiging staat geen e-mailadres of mobiel telefoonnummer vermeld, maar kunt u 

kiezen uit de volgende afzenders: ‘Uw praktijk’, ‘Huisarts, ‘Fysio, ‘Dokterspost’ of ‘Zorgvideo’. Op 

deze manier krijgt uw praktijk dus niet te maken met onnodige belasting. 

Gebruiksvriendelijk bij minder digitale vaardigheden
Uw collega’s en contacten zijn doorgaans digitaal vaardig genoeg om deel te nemen aan 

online vergaderingen. Bij uw patiënten en cliënten is dit niet altijd het geval. Mogelijk heeft u te 

maken met doelgroepen die niet goed thuis zijn in de hedendaagse digitale technieken. Om 

deze patiënten of cliënten toch gebruik te laten maken van videoconsulten hebben we onze 

applicatie zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk gemaakt. 

Alle functionaliteiten eenvoudig door u te bedienen
Zo kunt u als zorgverlener uw patiënten of cliënten toelaten vanuit de digitale wachtkamer, 

u kunt uw eigen camera en geluid beheren maar ook bij de patiënt of cliënt het geluid en/

of de camera aan of uit zetten. Erg handig als zij er zelf niet uit komen. Daarnaast kunt u 

eenvoudig uw scherm of bestanden delen zodat de patiënt of cliënt met u mee kan kijken of 

andersom. Indien de patiënt of cliënt gebruik maakt van een smartphone of tablet om aan het 

videoconsult deel te nemen, kan de camera gemakkelijk worden omgedraaid om bijvoorbeeld 

een klacht aan de pols te laten zien.

Automatische status weergave ‘niet bereikbaar’
Als u in een videoconsult of online meeting zit, bent u telefonisch niet bereikbaar. Het handige 

aan Zorgvideo is dat uw status in dit geval automatisch op ‘niet bereikbaar’ staat. U kunt ook 

vooraf bepalen wat er met inkomend telefoonverkeer moet gebeuren als u niet bereikbaar 

bent. Zo heeft u de volledige focus op uw consult of vergadering.



Vraag de sms-functie 
binnen Zorgvideo aan!
Wilt u zorg op afstand bereikbaar maken voor uw patiënten en cliënten 

zonder extra belasting voor uw praktijk?

Vul dan het aanvraagformulier in op onze website. Na ontvangst van het 

formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Advies sms-functie Zorgvideo
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Voordelen van de sms-functie 
binnen Zorgvideo

Geen extra belasting voor uw praktijk

Geen 06-nummer in beeld, u kunt zelf de afzender selecteren

Automatische weergave status ‘niet beschikbaar’  tijdens 

videoconsult of online vergadering

Efficiëntie en tijdwinst binnen uw praktijk

https://content.advitronics.nl/zorgvideo-aanvragen-met-sms-functie-aanvragen


Meer over Zorgcentraal
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Zorgvideo met sms-functie 
als onderdeel van Advitronics 
Zorgcentraal

De Zorgvideo met sms-functie is onderdeel van Advitronics Zorgcentraal: één online 

omgeving waar alle communicatie- en telefonie oplossingen samenkomen.

Videoconsulten of -vergaderingen met Zorgvideo

Inzicht in uw bereikbaarheid door slimme rapportages

Gespreksopnames

Thuiswerkoplossing

HIS-integratie

Chatfunctie

Telefonische bereikbaarheid

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

https://www.advitronics.nl/zorgcentraal/


Kom met ons  
in contact

Garnizoenstraat 1, Velp 

0486-478888 

sales@advitronics.nl 

www.advitronics.nl
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