Zorg Messenger:

Snel, veilig & risicoloos communiceren in de zorg
In deze uitzonderlijke tijden is het cruciaal zorgprofessionals te helpen in hun
communicatie met collega’s, patiënten, partners, mantelzorgers en lokale overheden.
De druk is groot. Zorg Messenger biedt uitkomst in tijden waarin de Corona-epidemie
enorme impact heeft op de zorg en de maatschappij. #Alleheldenindezorg!
ZORG MESSENGER - DE KORTE VERSIE:

→ Communicatie op afstand via video, chat & mail
→ Plaatsonafhankelijk en veilig
→ Tijdbesparend en effectief
→ Voor pc, tablet & smartphone
→ Brengt zorgprofessionals, patiënten en familie risicoloos samen

Z

org Messenger is speciaal voor de zorgsector ontwikkeld
en doet al vele jaren dienst als communicatieoplossing
voor zorgend Nederland. Betrouwbaar en veilig. Voldoend
aan alle strenge veiligheidseisen voor het delen van vertrouwelijke en privacygevoelige informatie via pc, tablet of smartphone.

Contact op afstand

Juist nu er steeds minder direct contact kan/mag
zijn en zorginstellingen gedeeltelijk ‘op slot gaan’, is
goede communicatie van essentieel belang. De Zorg
Messenger biedt verschillende opties voor communicatie
op afstand:

→ mailberichten veilig versturen en ontvangen
→ chatten
→ videobellen
Met de Zorg Messenger kunnen zorgprofessionals bovendien
veilig tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Zo kan er veel tijd
bespaard worden in het contact met zowel patiënten als ook
collega’s. Daarnaast is het mogelijk dat patiënten die geen
bezoek meer mogen ontvangen, toch contact kunnen houden met hun omgeving.

Veilig en betrouwbaar

De dienst waarborgt de vertrouwelijkheid en integriteit
van patiënt- en zorggegevens, door zowel het transport als de opslag van informatie streng te beveiligen.
Communicatie wordt versleuteld en afgehandeld via een
besloten infrastructuur die aan alle strenge Nederlandse
wet- en regelgeving voldoet (GZN goed beheerd zorgnetwerk, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerde Nederlandse
datacentra).

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

De implementatie van de Zorg Messenger en het beheer van de oplossing zijn eenvoudig. De zorgprofessional bepaalt zelf op welke manier de Zorg Messenger
wordt ingezet, terwijl E-Zorg voor het technisch beheer en
het actueel houden van de dienst zorgt.
Zorgprofessionals kunnen met de Zorg Messenger rechtstreeks met de cliënt of patiënt communiceren. De patiënt of
cliënt gebruikt dan de Zorg Messenger app, gratis te downloaden in Google Play of de Apple Store.

Start nu!

Er is een intakeformulier voor Zorg Messenger beschikbaar. U kunt dit hier downloaden van de E-Zorg website
(www.ezorg.nl). We bellen dan zo spoedig mogelijk om advies uit te brengen en een offerte op te stellen.
Gebruikershandleidingen, instructies en een FAQ (https://
faq.ezorg.nl) met veel gestelde vragen zijn via onze website
beschikbaar. U kunt ook contact opnemen met de Zorg
Messenger helpdesk, mail: helpdesk@ezorg.nl of telefonisch: 020-4309033.

Contact

Telefoon: 020 – 4309033 | Mail: info@ezorg.nl
We doen er alles aan om onze dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er kunnen ondanks dit streven toch
eventueel kleinere vertragingen optreden. We hopen op uw
begrip hiervoor.
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