
Logitech en onze gezondheidspartner 
ondersteunen samen organisaties 
om ongeacht de locatie zorg van 

hoge kwaliteit te leveren met behulp 
van onze gecombineerde, eenvoudig 

te beheren oplossingen voor 
video collaboration. 

Waarom Logitech?
Samen met onze partners 
in de gezondheidszorg tillen 
we de implementatie en 
effectiviteit van virtuele zorg 
naar een hoger niveau. We 
geloven dat elke interactie 
met de gezondheidszorg een 
mogelijkheid is om levens te 
verbeteren. Dit geldt voor 
patiënten, zorgverleners en 
iedereen die ze ondersteunt. 
Samen ondersteunen we 
organisaties om, ongeacht de 
locatie, zorg van hoge kwaliteit 
te leveren met behulp van onze 
gecombineerde, eenvoudig 
te beheren oplossingen voor 
video collaboration. 

Naarmate virtuele zorg en 
telegeneeskunde zich verder 
ontwikkelen en uitbreiden, 
leveren we continue 
geïntegreerde oplossingen voor 
transformatieve zorg waarbij 
patiënten centraal staan. 

DE TOEKOMST VAN  
VERBONDEN,  
VIRTUELE ZORG
De mogelijkheden opnieuw vormgeven

We bevinden ons in een tijd waarin we de 
mogelijkheden opnieuw vorm moeten geven 
en zorg toegankelijker en efficiënter dan ooit 
tevoren maken. 
De verwachtingen voor wat 'gezondheidszorg van hoge 
kwaliteit' is, zijn ook verschoven. Met de consumerisatie van 
gezondheidszorg zoeken patiënten naar de beste zorg die op 
de eenvoudigste en minst stressvolle manier wordt geleverd. 

Daardoor is telegeneeskunde een bereikbaar, alledaags 
alternatief geworden voor persoonlijke zorg. En zorgverleners 
moeten nu een naadloze continuïteit in de zorg bieden, los 
van de locatie en situatie. 



SAMEN BETER: VIRTUELE ZORG EN 
SAMENWERKING MET ZORGVERLENERS
Samen met onze technologiepartners ondersteunen we de zorgverleners die 
patiënten op afstand moeten behandelen, samenwerken met collega's of de zorg 
toegankelijker maken. En dit allemaal op een veilige, efficiënte en handige manier.

VOORDELEN

Bereik efficiëntie en veiligheidsdoelstellingen door 
middel van virtuele rondes en patiëntenbewaking 
op afstand zonder dat er wordt ingeleverd op 
zorgkwaliteit of veiligheid van zorgverleners

Bescherm uw reputatie met video van hoge kwaliteit 
waardoor de zorgervaring beter wordt 

 Verminder blootstelling en minimaliseer het gebruik 
van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) 
terwijl kritieke zorg wordt verleend aan risicopatiënten

Verbeter ervaringen en resultaten door 
eenvoudige, hoogwaardige verbindingen te 
bieden voor patiënten en zorgverleners

 Bied hoogwaardige zorg op een efficiënte 
en duidelijke manier zonder dat er fysieke 
aanwezigheid nodig is

 Versterk de continuïteit van zorg door ervoor 
te zorgen dat elk zorgteam van een patiënt 
afgestemd is op de behandeling

VIRTUELE ZORG
Door oplossingen voor telegeneeskunde te bieden aan zorgverleners en belangrijke inzichten in 
video collaboration in de verlening van zorg, streven we ernaar om virtuele zorg mogelijk te maken 
in het zorgecosysteem van de toekomst. Uw teams kunnen nieuwe mogelijkheden ontdekken voor 
wat er mogelijk is aan het bed van een patiënt, vanuit het huis van de arts, eigenlijk overal.

Samen bieden we u de tools om hoogwaardige zorg op afstand te leveren waarbij 
videotechnologie gebruikt kan worden. Van gedragsproblemen, poliklinische of ambulante 
zorg tot consultaties door een specialist, patiëntenbewaking op afstand (RPM, remote patient 
monitoring) en zorg tijdens een volksgezondheidscrisis, uw teams kunnen zich blijven focussen op 
de verbetering van patiëntresultaten terwijl de kosten worden verminderd en de zorgervaring voor 
alle betrokkenen wordt verbeterd. 



Mobiele zorg 
In situaties waarin elke seconde 

telt, is falen is geen optie. 
Zorgverleners zijn afhankelijk van 

technologie die feilloos werkt 
binnen een ecosysteem van 
gerelateerde technologieën.

Door de partnerships van Logitech 
met zorginstellingen kunnen 

zorgverleners hoogwaardige zorg 
verlenen in situaties buiten de 

traditionele zorgomgeving. Onze 
aandacht voor gebruiksgemak 
betekent dat zorgteams hun 
patiënten op een efficiënte 

en effectieve manier kunnen 
behandelen zonder dat ze zich 

zorgen hoeven te maken over de 
technologie.

SAMENWERKING MET ZORGVERLENERS
Artsen hebben al te maken met grote veranderingen in de manier 
waarop ze zorg verlenen. Het is dus essentieel om eenvoud 
centraal te stellen voor alle nieuwe technologie die u aanbiedt. 

Logitech heeft toonaangevende platformen voor 
video collaboration geïntegreerd, zodat zorgverleners met 
vertrouwen verbinding kunnen maken en elkaar kunnen 
raadplegen zonder dat er extra stappen aan de gebruikelijke  
werkwijze worden toegevoegd.

PERSONAL COLLABORATION
Logitech ontwerpt tools waar zorgverleners op kunnen vertrouwen om samenwerking tussen 
zorgteams mogelijk te maken en hoogwaardige zorg te verlenen. Middels partnerships met 
toonaangevende platforms voor video en telegeneeskunde, leveren we eenvoud en integratie 
binnen bestaande digitale werkwijzen in de gezondheidszorg. Onze headsets en webcams zijn 
probleemloos, betrouwbaar en werken altijd ongeacht waar uw zorgverleners werken.

RUIMTEOPLOSSINGEN
In zorgomgevingen zijn hoogwaardige, flexibele oplossingen nodig om in verschillende 
soorten ruimtes te kunnen werken, inclusief behandelkamers, verpleegafdelingen, 
vergaderruimtes en het persoonlijke kantoor van de zorgverlener. En binnen deze 
omgevingen is het noodzakelijk dat tools voor video collaboration naadloos werken met 
andere toepassingen en technologieën die worden gebruikt. 

We leveren met de reikwijdte van onze partnerships de prestaties, het installatiegemak 
en de tools voor apparaatbeheer die u nodig heeft voor hoogwaardige interacties met 
betrekking tot telegeneeskunde in uw instelling.

OPLOSSINGEN

VOORDELEN

Vergroot uw bereik en 
behandel complexere gevallen 
met behulp van specialisten

Communiceer op betrouwbare 
wijze en vol vertrouwen 
wanneer u plannen en 
procedures voor patiëntzorg 
bespreekt

Versterk de continuïteit van 
zorg door ervoor te zorgen dat 
het zorgteam van een patiënt 
afgestemd is op de behandeling

Behandel en stabiliseer patiënten 
snel ter plaatse om op dure 
bezoeken aan de spoedeisende hulp 
te besparen en de belasting van de 
spoedeisende hulp te verminderen
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UITGELICHTE PARTNERSHIPS 
Als het gaat om technologie is de gezondheidssector zeer complex. Videotechnologie wordt binnen 
dat ecosysteem een cruciaal onderdeel voor patiëntenzorg. Bij Logitech werken we samen met grote 
leveranciers om interoperabiliteit zo eenvoudig mogelijk te maken, ten gunste van zorgverleners, 
patiënten en IT-organisaties. Hieronder ziet u een aantal uitgelichte partners waar we nauw mee 
samenwerken.

WAAROM LOGITECH?
Logitech is al jaren het vertrouwde merk 
dat door zorginstellingen van elke omvang 
wordt gebruikt. We werken samen in de 
toonaangevende platforms voor virtuele 
zorg en video collaboration. Naarmate 
virtuele zorg en telegeneeskunde zich 
verder blijven ontwikkelen en uitbreiden, is 
Logitech hier om oplossingen te bieden die 
eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in uw 
inspanningen om uitstekende ervaringen te 
leveren voor iedereen die betrokken is bij de 
verlening van transformatieve zorg waarbij 
patiënten centraal staan. 

Professional Displays


