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Healthcare oplossingen
Kinly levert veilige en flexibele oplossingen voor visuele 
samenwerking, die het voor (universitaire) ziekenhuizen 
en vele andere zorgorganisaties eenvoudiger maakt om 
nauwer samen te werken. Wij doen dat al jaren en weten 
daardoor goed met welke uitdagingen zij te maken 
hebben. Met onze flexibele oplossingen verhogen onze 
klanten niet alleen hun productiviteit, ze besparen ook 
flink op kosten voor technologie, personeel en materialen. 

Daarbij is het voor veel patiënten fijn dat ze gebruik 
kunnen maken van moderne technologie wanneer ze in 
gesprek gaan met hun zorgverlener. Onze rol is om een 
naadloze en betrouwbare ervaring te bieden die mensen in 
staat stelt om samen te werken, in verschillende ruimten 
en op verschillende locaties. 

Safety first   
Alle diensten die Kinly levert komen uit ons schaalbare 
cloud-platform dat, mede dankzij ISO 9001- en 
27001-certificeringen en distributie via SURF, voldoet aan 
de hoogste veiligheid- en privacy-eisen in Nederland.  

Communicatie optimaliseren   
Dankzij de video-oplossingen van Kinly profiteren zowel 
zorgprofessionals als hun patiënten van een naadloze 
vergaderervaring, zeer hoge beeld- en geluidskwaliteit en 
een extreem veilige omgeving voor het voeren van 
gesprekken en het delen van (patiënt)gegevens.  
Ook maken steeds meer studenten gebruik van video 
tijdens hun zorggerelateerde opleiding. De inzet van 
nieuwe technologie volgt op de wens van de Minister van 
Volksgezondheid om de communicatie tussen patiënt en 
zorgverlener te optimaliseren. Dankzij technologische 
doorbraken kunnen we de manier waarop we vergaderen 
op een nieuwe manier benaderen. Vergaderingen staan 
steeds meer in het teken van samenwerking en vinden 
niet langer op slechts één locatie plaats.



Digitale spreekkamer
De digitale spreekkamer is het veilige, eenvoudige, digitale 

alternatief van het traditionele consult in de spreekkamer  

van de (huis)arts. Ideaal voor patiënten die niet van 

wachtkamers houden en snel op een moderne manier willen 

overleggen met hun huisarts of specialist.  

Je komt de digitale spreekkamer binnen met elk apparaat 

(pc, tablet, mobiele telefoon) waarmee je via internet kunt 

communiceren en je kunt gebruik maken van vrijwel alle 

moderne videosoftware. Omdat de dienst eenvoudig,  

veilig en schaalbaar is, wordt hij inmiddels door een groot 

aantal ziekenhuizen en zorgprofessionals in Nederland 

ingezet. De consults via de Digitale spreekkamer worden 

inmiddels door de meeste verzekeraars vergoed. 
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Meekijkconsult
De tijd dat een specialist zich omgeven weet door een horde 

AIO’s die moeite moeten doen om te zien welke handelingen 

hij of zij precies verricht ligt bijna achter ons.  

Via het Meekijkconsult van Kinly kunnen studenten en AIO’s 

optimaal leren van hun toekomstige collega’s.  

Alle handelingen worden helder in beeld gebracht zodat 

iedereen kan zien en horen wat de specialist doen en uitlegt. 

Zo kunnen zij een operatie bekijken, maar ook meekijken 

wanneer een arts een (moeilijk) gesprek voert met een 

patiënt. Zo doen zij niet alleen kennis op over 

vakinhoudelijke zaken zoals ziektebeelden, handelingen en 

medicijnen, ze ontwikkelen tevens hun sociale vaardigheden 

en zien hoe die in de praktijk werken. Een ideale aanvulling 

op het bestaande lesmateriaal in universitaire ziekenhuizen.  

Pathologie op afstand
Moderne microscopen kunnen minuscule deeltjes zonder 

enig probleem vergroten zodat pathologen inzicht hebben in 

wat er met een bepaalde patiënt aan de hand is.  

De uitdaging bij het testen en onderzoeken van preparaten 

ligt meer de tijd die het kost om beelden en data van de 

patiënt naar het lab en vice versa te brengen.  

Dankzij Pathologie Op Afstand van Kinly kunnen pathologen 

alles wat onder hun lens ligt veilig, live en in Full HD-beeld 

delen met collega’s en andere belanghebbenden.  

Een digitale camera, gekoppeld aan de microscoop brengt 

elk preparaat haarscherp in beeld. Dit scheelt enorm veel 

tijd in het versturen en analyseren van data waardoor 

patiënten sneller weten waar ze aan toe zijn en artsen hun 

behandeling eerder kunnen starten.  

Op basis van die kennis hebben wij een aantal sectorspecifieke video-oplossingen  
ontwikkeld die naadloos aansluiten op de dagelijkse uitdagingen.
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Dermathologisch consult
Bij het Dermatologisch Consult  kunnen huisartsen en 

specialisten eenvoudig en in Full HD een eerste analyse en 

beoordeling doen van de huid van een patiënt. De huid is 

immers goed in beeld te brengen. Patiënten die 

huidklachten hebben gebruiken bijvoorbeeld hun 

smartphone of webcam om de huid in beeld te brengen. 

Dankzij de scherpe videobeelden kan de arts vaak snel 

herkennen wat de mogelijke oorzaak is van de klachten. 

Patiënten hoeven dankzij deze video-oplossingen niet  

meer lang te wachten op een consult.

Hierdoor kan de kennis van specialisten uit andere 

ziekenhuizen of zelfs in andere landen gebruikt worden voor 

het stellen van een juiste diagnose. Wat ook kan is dat 

beelden van bijvoorbeeld een echografie live gedeeld 

kunnen worden met partners en familie op afstand.  

Zo worden zij op een intense manier betrokken bij de 

ontwikkeling van hun nieuwe familielid. Dankzij de kracht 

van het Kinly-platform kunnen zelfs MRI’s scans live en veilig 

gedeeld worden met specialisten op andere locaties. 

Volledig technologie-onafhankelijk.  

Radiotherapie op afstand
Een van de afdelingen waar al veel langer gebruik wordt 

gemaakt van beelden is de afdeling radiologie waar 

dagelijks diverse soorten scans worden gemaakt van 

patiënten. Ook verloskundigen maken steeds vaker 

gebruik van een echografie om te controleren of 

ongeboren kinderen zich goed ontwikkelen in de buik van 

hun moeder. Dankzij de Radiotherapie-Op-Afstand 

oplossing van Kinly kunnen zorgprofessionals hun scans 

of echografieën live delen met experts in het ziekenhuis. 
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Tele-IC
Met de Tele IC-oplossing van Kinly krijgen ziekenhuizen 

toegang tot intensivisten op het hoogste niveau.  

Deze mensen zijn schaars en zijn, zeker in wat kleinere 

ziekenhuizen, niet altijd beschikbaar. Via een veilige, 

stabiele videoverbinding kunnen medewerkers van de 

intensive care nu cruciale informatie delen over patiënten 

met experts op andere locaties die snel kunnen bepalen 

wanneer actie vereist is. Deze experts beschikken over een 

groot aantal monitors waarop alle informatie staat die nodig 

is om goed en snel een beslissing te kunnen nemen. 

Patiënten krijgen dankzij deze oplossingen toegang tot de 

beste zorgverleners en ziekenhuizen besparen flink op 

kosten voor dure intensivisten doordat ze deze kunnen 

inhuren op momenten dat ze echt nodig zijn.  

“De techniek is inmiddels meer dan 
toereikend en we hebben laten zien dat het 
de kwaliteit van zorg ten goede komt.”

Peter van der Voort 

OLVG

Meer informatie?
Wilt u contact met ons opnemen? We horen graag van u.  

U kunt ons telefonisch of via e-mail bereiken. U kunt 

natuurlijk ook bij een van onze solution centers 

binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek. 

Multidisciplinair overleg
Met deze oplossing kunnen zorgverleners van verschillende 

disciplines (artsen, psychologen, MDO’s) alle relevante 

gegevens van patiënten (EPD) eenvoudig en veilig delen 

binnen een digitale omgeving in Full HD.  

Het multidisciplinair overleg is via vrijwel alle apparaten, 

waaronder pc’s, tablets en smartphones en alle 

videosoftware bij te wonen. Dankzij deze oplossing is het 

niet langer nodig dat alle artsen zich in dezelfde ruimte 

bevinden om effectief met elkaar te kunnen overleggen. 

Daarbij zorgt het Multidisciplinair Overleg ook voor een 

hogere patiëntveiligheid omdat alle experts kijken naar 

dezelfde informatie die duidelijk en scherp in beeld wordt 

gebracht. Hierdoor is de kans dat documenten worden 

verwisseld of informatie niet volledig is, een stuk kleiner. 
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Working together. 
Everywhere  

Over Kinly
Bij Kinly zijn we er van overtuigd dat er niets fascinerender is dan samenwerken. Onze visie is om mensen te betrekken in een wereld 

van mogelijkheden. We leveren veilige en flexibele visuele samenwerking oplossingen voor die het eenvoudiger maken om nauwer 

samen te werken. Onze gepassioneerde, ervaren en behulpzame medewerkers vinden niets fascinerender dan samenwerken.  

Onze visie is om mensen te betrekken in een wereld van mogelijkheden. Onze merkbelofte is Working together. Everywhere.  

Onze rol is om een naadloze en betrouwbare ervaring te bieden die mensen in staat stelt om samen te werken in verschillende 

ruimten en op verschillende locaties. 

Kantoren 
We zijn in alle delen van de wereld actief. We hebben vestigingen in de België, Nederland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, 

Noorwegen, Singapore en Maleisië. We beschikken over 14 vestigingen in 8 landen verspreid over 3 continenten. U kunt contact met 

ons opnemen via een van onze wereldwijde kantoren.


