Webcamconsult bij de kinderdiabetesverpleegkundige
Wist je dat je bij ziekenhuis Tjongerschans ook terecht kunt voor webcamconsulten? Zo kun je
via je smartphone, tablet of computer met webcam contact hebben met jouw
diabetesverpleegkundige. Supermakkelijk! Eén van de voordelen is dat je niet naar het
ziekenhuis hoeft. Het kan gewoon vanuit huis, school of waar dan ook.
Wanneer een webcamconsult?
Webcamconsulten zijn met name geschikt voor vervolgconsulten waarbij geen lichamelijk
onderzoek nodig is. Denk bijvoorbeeld aan medicatiebegeleiding, pompinstructies,
spuitinstructies en het stellen van vragen over je behandeling.
Hoe werkt het?
Vraag je diabetesverpleegkundige naar de mogelijkheden voor een webcamconsult. Kom je in
aanmerking? Dan kan de polikliniek Kindergeneeskunde deze afspraak voor je inplannen. Je
krijgt vervolgens een e-mail met een persoonlijke afspraak-link. Hiermee kun je op de dag van
de afspraak inloggen via de app ‘webcamconsult’ of via
http://tjongerschans.webcamconsult.com. Webcamconsult is geschikt voor iPhone, de meeste
Android telefoons, tablets en computers met een webcam. De gratis app is beschikbaar via de
App Store en Google Play.
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Privacy
Tjongerschans werkt samen met de Webcamconsult en garandeert je privacy en veiligheid. Om
deel te nemen aan een webcamconsult stuurt Tjongerschans je naam, geboortedatum en emailadres door aan Webcamconsult. Als je hier niet mee akkoord gaat, kun je geen gebruik
maken van een webcamconsult.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde via
telefoonnummer 0513-685 405 of stel je vraag via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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