
Digitale wachtkamerservice
Meer dan alleen een wachtkamerscherm

In samenwerking met: 



Wachtkamerscherm
IDS Media biedt u een digitaal wachtkamerscherm dat u ondersteunt in uw 
communicatie met uw patiënten. Naast het scherm bieden wij een all-in service 
met relevante content, actueel gezondheidsnieuws en de mogelijkheid om uw 
eigen praktijkinformatie te delen op speciaal voor u ontworpen templates. 

Relevant
Naast uw eigen informatie, plaatsen wij ook relevante gezondheidsinformatie van onder andere: Thuisarts.nl, het RIVM, 
KWF, de Hartstichting, het Voedinsgcentrum, healthQuiz.nl, etc. Uw scherm blijft dus up-to-date zonder dat u er omkijken 
naar heeft. Ook plaatsen wij informatie m.b.t. periodieke, thematische onderwerpen zoals: verstandig zonnen, veilig op 
reis, stoptober, week van de teek, etc.

Uw eigen praktijkinformatie

Ondersteunend
U kunt zelf gemakkelijk uw eigen informatie 
over uw huisartsenpraktijk zoals uw 
openingstijden, de aanwezige huisartsen, 
lokaal nieuws en ad-hoc informatie op uw 
scherm plaatsen. Ons serviceteam kan dit 
kosteloos voor u doen. 

Live feeds

Wachtkamerbeleving
Het beeldscherm geeft een moderne uitstraling 
aan uw praktijk of gezondheidscentrum. Het 
verzacht de wachttijd voor uw patiënten door 
de geanimeerde en gevarieerde informatie en 
heeft een educatieve en preventieve werking.



U kunt nu direct eenvoudig in een paar muisklikken 
uw informatie op uw scherm plaatsen.

IDS Nederland levert en plaatst het nieuwste 43" 
professionele LED digitale informatiescherm in de 
wachtkamer. 

Hiervoor krijgt u een duidelijke uitleg en 
gebruiksaanwijzing. Mocht u er niet uitkomen, 
staat onze helpdesk telefonisch voor u klaar. 

Wij zorgen kosteloos voor informatieve slides in uw 
eigen huisstijl met behulp van aangeleverde formats. 
De software biedt u ook de mogelijkheid om dit zelf op 
eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze in te vullen. 

Uw eigen informatie wordt samengevoegd met de 
gezondheidsinformatie van IDS Nederland en vormt 
een uitzending.

Hoe werkt 
het?

Meer dan 2000 huisartsen
gingen u al voor! 

IDS biedt u een all-inclusive service. Het beeldscherm, de installatie, de software, de service, 
de content, het plaatsen van uw eigen content en het onderhoud zijn allemaal inbegrepen in 
een overzichtelijke bijdrage van 1 euro per dag exclusief BTW. Er zijn geen additionele kosten. 

All-inclusive!
€1,- 

per dag

Vraag nu een gratis demo aan

Wij bieden ook een gratis folderservice aan. 
Mail naar sabine@idsmedia.nl voor meer informatie.

Wij helpen u graag verder. Voor vragen, ondersteuning of een demoafspraak kunt u gerust 
bellen naar 070-3644296 of mailen naar louise@idsmedia.nl



Wat zeggen de praktijken?

 

 

 

 Huisartsenpraktijk Kloosterpad 
 L. Birker, Praktijjkhoudende  
 Huisarts                                  

 “De content is altijd up-to-date, ik heb er heel weinig omkijken naar.”

Het gehele interview bekijken? 
Klik dan op de play button.

“Patiënten hebben in de spreekkamer gericht vragen over wat ze op het scherm zien, bijvoorbeeld over 
leefstijl of aanvullende onderzoeken”

 

 

 

 

 

 

“De eigen regie houden is belangrijk en dat gaat perfect met IDS Media”

“Elke praktijk zou zo’n wachtkamerscherm moeten hebben”

Lees hier het hele interview met 
de praktijkmanager.

HONK
Priscilla Detmers 
Praktijkmanager

“Dat het scherm goed wordt bekeken, blijkt uit opmerkingen die we krijgen 
als er iets nieuws opstaat. Dat is echt leuk om te horen!”

“Het brengt de patiënten op de hoogte van dingen die ze soms niet weten.” – Huisarts 
J.C. Voskamp
 
“De samenwerking met IDS bevalt goed. Ze zijn goed benaderbaar en reageren snel. Er 
is echt goede communicatie.” – Praktijkassistente Marion

Huisartsenpraktijk Voskamp
J.C. Voskamp
Huisarts

Lees hier het hele interview 
met de huisarts 
en de praktijkassistente

https://idsmedia.nl/video-interview-huisarts/
https://idsmedia.nl/artikel/de-voordelen-van-het-wachtkamerscherm-voor-de-praktijkmanager/
https://idsmedia.nl/artikel/het-wachtkamerscherm-voor-zorgprofessional-en-patient/


Meerdere formaten schermen

Om te zorgen dat de informatie op 
het wachtkamerscherm goed leesbaar is 
in elke wachtkamer, hebben wij grotere, 
maar ook kleinere schermen naast ons 
standaard 43inch formaat.

Bijzondere installatie

Doordat onze schermen worden bevestigd door 
middel van een beugel is er veel mogelijk wat in-
stallatie betreft. Zo kunnen we een scherm voor een 
glazen wand installeren middels een plafondbeu-
gel. 

Heeft u een speciale wens dan horen wij dat graag 
zodat we een aangepaste offerte voor u kunnen 
maken.

Wachtkamerschermen bij praktijken

Hoekinstallatie

Regelmatig komen wij wachtkamers tegen waar er niet 
genoeg ruimte is aan de muur. Praktijkhouders kunnen 
er dan voor kiezen om het wachtkamerscherm in de 
hoek van de wachtkamer te laten installeren. Hierdoor 
is het scherm nog steeds goed zichtbaar en is het ook 
mogelijk om een scherm te plaatsen in de wat kleinere 

en compactere praktijken.



We ontzorgen de 
zorgprofessionals
Een gezonde levensstijl is belangrijk voor ons allemaal. 
Er is ook steeds meer behoefte aan informatie over 
gezondheid. Wij zien de wachtkamer als verlengstuk 
van een consult. Hier kunnen we de drempel verlagen 
voor mensen om medische vragen te stellen of 
handvatten geven om ziekte in de toekomst te 
voorkomen. Zo ondersteunen we de dagelijkse dialoog 
tussen patiënten en zorgprofessionals.

Patiënt optimaal 
informeren
Ons doel is de patiënt optimaal te informeren, de 
zorgprofessional te ontzorgen en onze opdrachtgevers 
een efficiënt communicatieplatform te bieden. Dit 
doen wij door als onafhankelijke partij te luisteren 
naar de behoefte aan informatie van zowel de patiënt 
als de zorgprofessional en die af te stemmen op de 
gezondheidsinformatie van onze opdrachtgevers. 

Betrouwbare partners
In een betrouwbare omgeving als de wachtkamer staat 
betrouwbaarheid van de informatie voorop. Juist in een 
tijd waarin mensen soms overspoeld worden met niet 
passende of zelfs onjuiste informatie over gezondheid.
Onze opdrachtgevers zijn organisaties die zich 
richten op zorg en levensstijl zoals overheden, 
patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en andere 
gezondheidsorganisaties. We werken vaak jarenlang 

met deze solide partners. Wanneer we afspraken maken 
met zowel de zorgprofessionals als opdrachtgevers 
staan openheid en duidelijkheid centraal. Onze 
partners leveren niet alleen actuele informatie 
over ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar 
bovendien zorgen zij er mede voor dat wij deze digitale 
wachtkamerservice voor dit zeer aantrekkelijke tarief 
kunnen aanbieden.

Wie zijn wij?



Binckhorstlaan 36 M2.42 2516BE  Den Haag

070 364 4296   

www.idsmedia.nl


