Lees dit document om erachter te komen wat er gedaan kan worden
en hoe Kind u kan helpen!
Bij Kind willen we dat professionals in de gezondheidssector en
particulieren profiteren van de voordelen van moderne
communicatietechnologie. Onze mobiele applicatie maakt moderne
en veilige communicatie mogelijk, waar kennis kan worden gedeeld
en communicatie eenvoudig en toegankelijk is. We voldoen aan de
behoeften van organisaties van elke omvang met een flexibele
abonnementsprijs.
Verwissel oude afdrukken en analoge communicatie voor een
modern en veilig digitaal kanaal met beveiligde berichtenuitwisseling
en gerichte kennis. Om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te
gaan, moeten we hulp van technologie nemen om de
gezondheidszorg exponentieel te schalen. Onze missie is het leveren
van superkrachten aan de zorghelden en zorg op maat voor het
individu.

Wat betekent dit voor uw kliniek?
Met een persoonlijke login via uw computer, laptop of smartphone
kunt u:
● Communiceer met uw patiënten met digitale berichten.
● Communiceer met uw collega's via digitale berichten.
● Deel informatie en kennis via een digitale bibliotheek,
gebaseerd op door u gevalideerde artikelen.

Wat betekent dit voor uw patiënten?
Met de app gedownload op hun smartphones zullen uw patiënten:
● U kunt uw kliniek vanuit huis of waar dan ook ter wereld
bereiken met veilige digitale berichten.
● Kunnen afspraken voorbereiden waardoor efficiëntie verhoogd
● Krijg aangepaste informatie over hun behandeling.

Eigenschappen
Communicatie: g
 ebruik ons online communicatiekanaal om uw
patiënten en collega's te bereiken via veilige en intuïtieve
tweerichtingsberichten of door berichten uit te zenden naar bredere
patiëntengroepen.
Kennis: c entraliseer uw collectieve kennis en maak deze 24/7
beschikbaar. Vergroot het bewustzijn en de tevredenheid van de
patiënt en verminder de tijd die wordt besteed aan repetitieve
patiëntinteracties.
Beveiliging: wij waarderen privacy en nemen beveiliging serieus. We
bieden veilige login, volledige gegevenscodering en zijn
AVG-compatibel voor een volledig vertrouwde platformservice.
Gemakkelijk: v
 ermijd complexe implementaties en tijdrovende
inkoop met ons adaptieve cloudplatform en transparante prijzen.

