
Huisartsen
van Nederland
Slimme oplossingen voor huisartsenzorg.

Online triage en patient flow management oplossingen

Huisartsen van Nederland biedt een online triage en patient flow management 

systeem dat de capaciteit van de praktijk verhoogt en de werkdruk voor het 

personeel vermindert, terwijl het de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor 

de patient vergroot. 
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Uitgebreid patient flow management platform op basis van AI
Verlaagt de werkdruk en geeft meer tijd op het spreekuur

Hoge patiënttevredenheid en verbeterde toegang tot zorg
Patiënten kunnen 24/7 een zorgvraag indienen zonder telefonische

wachtrij

Herkent meer dan 1000 symptomen, diagnoses en condities
Draagt bij aan passende zorg op het juiste moment door de

juiste zorgverlener

Slim beheer en geoptimaliseerde controle
Realtime inzicht in data waardoor personele bezetting en 

taakherschikking kan worden geoptimaliseerd.
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Onze oplossing digitaliseert niet het spreekuur.

Onze oplossing vervangt niet de huisarts of de doktersassistent.

Onze oplossing neemt geen ‘black box’ beslissingen over patiënten zonder 

menselijke tussenkomst

De binnengekomen zorgvragen worden voorafgaand aan het spreekuur 

beoordeeld. 

Het systeem verschaft een volledige anamnese, suggesties voor een 

differentiaaldiagnose en urgentieadvies. 

Dit bespaart tijd voor de triagist, maar de triagist is wél degene die de 

eindbeslissing neemt. 
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De juiste zorg op het juiste moment

Onze oplossing leidt patiënten op een veilige, tijdige en kosteneffectieve manier naar 

het juiste punt van zorg. Wij helpen huisartsenpraktijken niet alleen met het verbeteren 

van de toegang tot zorg, maar ook bij het vormgeven van het beheer van de 

patiëntenstroom en bij de taakherschikking van het personeel.  Dit leidt tot een lagere 

werkdruk bij het praktijkpersoneel en een toename van de zorgcapaciteit. 

We vereenvoudigen de toegang tot gezondheidszorg voor patiënten en stellen 

zorgverleners in staat om middelen efficiënter in te zetten, waardoor het mogelijk 

wordt om met minder personeel en middelen een betere dienstverlening te bieden.

Hoge patiënt- en 
medewerkerstevredenheid

Passende zorg op het 
juiste moment door de 
juiste zorgverlener via de 
juiste contactmethode

Lagere werkdruk, lagere 
telefoondruk en grip op de 
agenda door efficiëntere 
en betere triage.

Meer tijd over op het 
spreekuur voor de patiënt 
die dat nodig heeft
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Over Huisartsen van Nederland

Huisartsen van Nederland is opgericht in 2020 door een huisarts voor huisartsen. 

Samen met onze partner organisatie Klinik Healthcare bieden we een innovatief en 

kostenbesparend antwoord op het tekort aan eerstelijns zorgpersoneel. Zo blijft 

iedereen in Nederland, ook in tijden van toenemende zorgvraag en afnemende 

huisartsencapaciteit, verzekerd van goede huisartsenzorg. Hiermee voorziet HvNL in 

een structurele oplossing voor het tekort aan praktijkhouders in de krimp- en 

knelregio’s in Nederland (en desgewenst daarbuiten). 

Meer weten?  Op onze website kunt u meer lezen over onze oplossingen. U kunt 

zich hier ook aanmelden voor een demo. 

Daarnaast organiseert Huisartsen van Nederland op donderdag 14 april van 20:00-

21:00 uur en dinsdag 19 april van 20:00-21:00 uur een open webinar. Aanmelden kan 

kosteloos via info@huisartsenvannederland.nl Voor meer informatie kunt u ook bellen 

naar 085 023 1190
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