
van de patiënten is 
tevreden met de telezorg 

die ze ontvangen.

van de zorgverleners is 
tevreden met de telezorg 

die ze leveren. 

VS.

82%

34%

Er is een kloof tussen 
toegankelijkheid en efficiëntie 

HOE ZORGT U ERVOOR DAT DE VIRTUELE 
ZORGERVARING VOOR IEDEREEN BETER WORDT?

van de zorgverleners 
denkt dat telezorg 
patiëntenzorg 
toegankelijker maakt.

gelooft dat telezorg met 
video efficiënter is dan 
fysieke bezoeken.

Aanbieders weten dat 
slechte videokwaliteit een 
probleem is

IT-besluitvormers implementeren telezorgoplossingen met video die een 
naadloze, eenvoudige en consistente virtuele zorgervaring leveren aan 

behandelaars en hun patiënten. Bedenk nieuwe mogelijkheden voor wat er 
kan aan het bed van een patiënt, vanuit het huis van de arts, eigenlijk overal.

SAMEN DE VOLGENDE STAP NEMEN VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG 

denkt dat slechte videokwaliteit 
de kans verkleint dat patiënten 
terugkomen.

denkt dat videokwaliteit 
cruciaal is om professioneel 
over te komen.

denkt dat slechte videokwaliteit 
ervoor kan zorgen dat patiënten 
voor een andere aanbieder kiezen.

92%

77%

68%

van de zorgverleners 
verwacht dat gebruik 

van telezorg zal groeien.

van de zorgverleners 
is van mening dat een 

betere videokwaliteit de 
patiëntervaring verbetert.

zorgverleners vindt het 
moeilijk om technologie 

voor telezorg te gebruiken.

75% 93% 1 op de 3

1

2

Zorgverleners moeten altijd en overal video van 
hoge kwaliteit kunnen gebruiken3

Het gebruik van telezorg is in de afgelopen twee jaar 38 keer groter geworden. In ons 
recente onderzoek Wereldwijde virtuele zorgervaring1, uitgevoerd door Escalent, 

hebben we gekeken naar wat patiënten en zorgverleners vinden van telezorg.

84% 71%

Telezorg is niet meer weg te denken

WAT VINDEN ZORGVERLENERS 
ECHT VAN VIRTUELE ZORG?
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Meer informatie over het onderzoek Wereldwijde virtuele zorgervaring en over  
video-oplossingen voor virtuele zorg vindt u op

https://www.logitech.com/nl-nl/promo/healthcare.html
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