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Medicinfo Live chat -
zorg op afstand module



Persoonlijke, digitale zorg op afstand.
20 jaar zorginnovatie



Zorg op afstand dichtbij. Persoonlijk advies van een 
deskundige, waar en wanneer jou dat uitkomt.

Zorgvraag

Triage 
door verpleegkundigen 

(BIG) en huisartsen
Tevreden patiënten en 

zorgverleners



Acceptatie van zorg op afstand in stroomversnelling. 
Bij onze cliënten, maar zeker ook bij onze huisartsen!

Gemak Tijdswinst Persoonlijk

De onderzoeken zijn te downloaden op onze website



Flexibele hybride ondersteuning door inzet van de 
Medicoo app

ANW zorg in samenwerking 
met huisartsenposten

Noni's, verhuizers, 
patiënten op de wachtlijstVakantiegangers

ION patiënten, eigen 
huisarts



Sinds 2019 ervaring met Online Huisarts en hybride zorg



Telefonie

Zorgvraag

Doktersassistent Huisarts

 Recept
 Consult
 E-consult
 Visite eigen huisarts

Triage Chat Beeldbellen

 Zelfzorg advies
 Beeldbelconsult
 Beeldbelconsult eigen huisarts
 E-consult (chat)

Overdracht en 
doorverwijzing 
indien nodig

Laag-urgente zorg zoveel mogelijk digitaal afronden

Hybride model

Spoed

Laag-
urgent



Telefonie

Zorgvraag

Doktersassistent

 herhaalrecept
 afspraak maken
 e-consult

Huisarts

 Recept
 Consult
 E-consult
 Visite eigen huisarts

Triage Chat Beeldbellen

 Zelfzorg advies
 Beeldbelconsult
 Beeldbelconsult eigen huisarts
 E-consult (chat)

Overdracht en 
doorverwijzing 
indien nodig

Medicoo hybride zorg als feature in Uw Zorg Online app

Hybride model
Met Uw Zorg online

Laag-
urgent



1 oplossing voor dag en ANW zorg

Minder druk aan de telefoon en op het 
spreekuur, minder visites nodig

Hybride model, volledige integratie in keten

Tevreden patiënten 
hoge NPS, laagdrempelig, efficiënt 

Digitale waarneming, ad hoc ondersteuning

Lagere kosten voor de zorgverzekeraar, 
omzet groei voor huisarts 

Continuïteit praktijk: pensionering, pandemie, 
patiëntengroei

Patiënten participatie 
voorbereiding , consult en zelfzorg

Voordelen voor patiënt, praktijk en verzekeraar



Demo Live chatfunctie in de Uw Zorg online app.

https://youtu.be/8FUjXlDFTv4
https://youtu.be/8FUjXlDFTv4
https://youtu.be/8FUjXlDFTv4


Nu een unieke aanbieding voor de eerste 10 aanmeldingen!
De kosten voor het activeren van deze module bedragen per gevoerd chatgesprek €10,-. Voor elk 
chatgesprek, ook in avonden en weekenden, kunt u het reguliere NZA tarief declareren (prestatiecode 
wordt aangegeven in de overdracht). Daarnaast zijn er eenmalige kosten van €125,- om deze service 
module in uw app en portaal te activeren.

Kortom, u kunt bijna risicoloos instappen en daarmee pionier worden op het gebied van hybride zorg.

Aanvragen of meer informatie?
Heeft u interesse om de module ‘Live chat’ van Medicinfo te activeren? Stuur dan een mail naar 
helpdesk@pharmeon.nl. Voor activatie zal Medicinfo de voorwaarden en de werkwijze persoonlijk 
toelichten.

Wordt ook pionier in hybride zorg!



Bedankt voor uw aandacht!
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