
Weet waar 
uw patiënt op zit 

te wachten!

WACHTKAMERSCHERMEN® IS EEN MERK VAN EVALUE8 B.V. 

Het meest gebruikte patiënten-
communicatiesysteem in de zorg

 Praktijkondersteunend

 Informatief en animerend

 Veilig, betrouwbaar en actueel



Wachtkamerschermen® 
ontzorgt 
Met Wachtkamerschermen® kiest u voor een 
totaaloplossing waar u geen omkijken naar heeft. 
U hoeft geen technische kennis te hebben om uw 
Wachtkamerschermen® te beheren en u hoeft zich geen 
zorgen te maken over de installatie en updates. De 
informatie, animaties en andere content in de uitzending 
worden automatisch ververst. Heeft u een vraag? 
Helpdesk, advies en nieuwsbrieven vallen natuurlijk 
binnen het totaalpakket.

Algemeen Apotheken Fysiotherapie Huisartsen Huisartsenpost Klinieken Tandartsen Verloskundigen Ziekenhuizen

Bereik uw patiënten met praktijk-
informatie en zorggerelateerde 
actualiteiten
Met Wachtkamerschermen® in uw wachtkamer verbetert u de communicatie met 
uw patiënten. Door het vertonen van praktijkberichten en nieuws over de zorg 
ontlast u de assistenten. Met behulp van leuke animaties en actualiteiten zorgt u 
voor een ontspannen sfeer in de wachtkamer waardoor de wachttijd als beduidend 
korter wordt ervaren. Wachtkamerschermen® zorgt in de praktijk voor goed 
geïnformeerde en tevreden patiënten.

Het werkt goed en we krijgen 
veel positieve reacties op het 

wachtkamerscherm. 
Ik ben ook erg tevreden over de helpdesk 

als ik eens een vraag heb.

“

”



Geef voorlichting en advies
Met onze widgets en apps kunt u uw uitzending gemakkelijk 
uitbreiden. Deze widgets zijn volledig in uw huisstijl 
opgemaakt en geven uw actuele praktijkberichten duidelijk 
en overzichtelijk weer. Informeer uw patiënt of cliënt over 
wachttijden en stel uw medewerkers voor. Zo realiseert u 
binding met uw patiënten en cliënten en verhoogt u de 
patiënttevredenheid.

Direct aan de slag
Het scherm wordt gemonteerd, de 
mediaspeler geïnstalleerd en wij richten 
alvast een basisuitzending in huisstijl 
voor u in. Daarnaast voegen we enkele 
praktijkberichten toe, die we kopiëren van 
uw website. Zo heeft u direct uw eigen 
professionele uitzending.

Heeft u al een 
beeldscherm? 
Geen probleem. Wachtkamerschermen® 
kan eenvoudig worden aangesloten op 
uw huidige beeldscherm.



Voor en achter de schermen
Wachtkamerschermen® is een van de eerste 
patiëntencommunicatiesystemen in Nederland. Met 
jarenlange ervaring en hart voor de zorg, maken wij er werk 
van altijd goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in 
uw branche. Om een wetenschappelijk onderbouwd pakket 
aan gezondheidsinformatie aan te kunnen bieden, werkt 
Wachtkamerschermen® samen met diverse patiënten- en 
brancheorganisaties. Wij vinden het belangrijk dat onze 
producten op een veilige en betrouwbare manier voor 
u werken, daarom werken wij samen met het grootste 
zorgnetwerk van Nederland en de meest bekende ICT- 
partners van de zorg.

Kerkenbos 1053 P
6546 BB Nijmegen 
Telefoon: 024 350 54 00
www.wachtkamerschermen.nl

Dankzij ons 
wachtkamerscherm 
krijg ik veel minder 

algemene vragen van 
patiënten

De uitzending is makkelijk aan 
te passen en te beheren.

Bepaal zelf wat u uitzendt
In de Media Bibliotheek van Wachtkamer-
schermen® vindt u een uitgebreide collectie 
mediabestanden waarmee u zelf gemakkelijk 
de uitzending kunt laten variëren. Leerzame 
en humoristische animaties, die gericht zijn 
op zorgonderwerpen, zijn uitermate geschikt 
om uw uitzending informatief, vermakelijk en 
afwisselend te houden. Maar ook de prachtige 
beelden in onze Wildlife-video’s zullen uw 
uitzending op een aantrekkelijke manier 
aankleden. Wilt u de uitzending aanpassen 
aan het seizoen of aandacht besteden aan 
landelijke feestdagen? Er is keuze genoeg. 

Kortom, alles om uw uitzending aan te laten 
sluiten bij úw behoefte én die van uw patiënt!
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