
De Kinly Digitale Spreekkamer is eenvoudige  
oplossing voor video consulten, waarmee u  
patiënten en cliënten de zorg biedt die ze nodig 
hebben.  

Het consult is zonder fysiek contact,  
maar wel professioneel en persoonlijk dankzij  
beeldbellen. 

De Kinly Digitale Spreekkamer is een directe en 
veilige video verbinding tussen zorgverlener en 
patiënt. En wordt al een aantal jaar gebruikt door 
onder andere de universitaire ziekenhuizen.  

De Digitale Spreekkamer is niet alleen ontwikkeld 
voor huisartsen maar juist ook voor ziekenhuizen, 
GGZ- en thuiszorginstellingen. 

Veilig 
Met de Digitale Spreekkamer bent u verzekerd van 
een veilige en betrouwbare oplossing. Naast ISO 
9001, ISO 27001 en ISO 26000, heeft de Digitale 
Spreekkamer ook een NEN 7510 normering.  
Het is niet voor niets dat de Nederlandse politie, 
het ministerie van Buitenlandse Zaken en alle  
Universitair Medische Centra al jaren gebruik  
maken van de Kinly video-conferencing diensten. 
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Altijd up-to-date 
De Digitale Spreekkamer is altijd up-to-date,  
doordat deze vanuit een centrale plaats wordt  
beheerd en is veilig, omdat veiligheidsupdates 
direct kunnen worden uitgevoerd.  

Gebruiksgemak 
De Kinly Digitale Spreekkamer is zeer  
gebruiksvriendelijk. Of de patiënt nu gebruik  
wil maken van een computer tablet een video  
consult mag maar een muisklik ver weg zijn.  

Unieke oplossing 
Uniek aan de Digitale Spreekkamer is dat de  
zorgverlener, naast een pc of een laptop, gebruik 
kan maken van al aanwezige professionele  
video-conferencing systemen. 

Modulair en herkenbaar 
De Digitale Spreekkamer is modulair opgebouwd 
en kan aangepast worden aan de huisstijl van de 
zorgverlener. Dit verhoogt de herkenbaarheid bij 
patiënten.  
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De voordelen van de digitale spreekkamer

Voor de patiënt: 
Plaats onafhankelijk deelnemen aan een 
consult: de patiënt kan zelf bepalen van waar hij/
zij wil deelnemen. Het enige dat nodig is:  
een pc, laptop, tablet, smartphone of een  
video-conferencing systeem. 
Veilig: de privacy van de patiënt en 
patiëntgegevens worden gewaarborgd doordat 
Kinly ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd is. 
Tevens voldoet de Digitale Spreekkamer aan de 
NEN 7510 norm. 
Gebruiksvriendelijk: een video consult is maar 
een muisklik ver weg. 

Voor de zorgverlener: 
Plaats-onafhankelijk consult: het enige dat 
nodig is: een pc, tablet, laptop, smartphone of een 
video-conferencing systeem. 
Veilig en betrouwbaar: Kinly is ISO 9001,  
ISO 27001 en ISE 26000 gecertificeerd en tevens 
voldoet de Digitale Spreekkamer aan de NEN 7510 
norm. 
Gebruiksvriendelijk: een video consult is maar 
een muisklik ver weg. 
Behoudt van controle op de kwaliteit van de zorg.  

 

Voor de zorginstelling: 
Schaalbaar en flexibel: omdat er geen software 
geïnstalleerd hoeft te worden om gebruik te 
maken van de Digitale Spreekkamer is het zeer 
eenvoudig om klein te beginnen en op te schalen. 
Daarnaast is er geen specifieke video-conferencing 
apparatuur vereist. 
Veilig en betrouwbaar: de Digitale Spreekkamer is 
een dienst van Kinly. Wij zijn ISO 9001, ISO 27001 
en ISE 26000 gecertificeerd en tevens voldoet de 
Digitale Spreekkamer aan de NEN 7510 norm. 
Altijd up-to-date en veilig: de Digitale 
Spreekkamer wordt beheerd vanuit een  
centrale plaats en is veilig doordat 
veiligheidsupdates direct kunnen worden 
uitgevoerd. 
Mogelijkheden voor koppelingen en eigen 
huisstijl: de Digitale Spreekkamer kan 
gekoppeld worden met bestaande applicaties 
en kan aangepast worden aan de huisstijl van de 
zorginstelling.  


