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✓ meer efficiëntie voor alle betrokkenen

✓ persoonlijk contact

✓ 100% veilig en AVG proof

WeSeeDo is een volwaardig online alternatief voor persoonlijke en medische consults. Via een videoverbinding wordt
contact gelegd tussen de gesprekspartners. Zo wordt effectief invulling gegeven aan de Wet verbetering Poortwachter.
Een goed contact opbouwen kost tijd. Het is zonde als het merendeel van deze tijd verloren gaat aan reizen en
wachten. Beeldbellen met de bedrijfsarts of casemanager via WeSeeDo leidt onder meer tot de volgende voordelen:

u alle beschikbare tijd wordt
besteed aan een goed contact

•
•
•
•

u de efficiëntie en het persoonlijke contact via
WeSeeDo dragen bij aan een
snellere re-integratie

afspreken op een kortere termijn
snellere re-integratie
geen reistijd
een kwalitatief hoogwaardigere inzet van de bedrijfsarts

Naast afspraken tussen bedrijfsartsen of casemanagers en zieke medewerkers is het ook mogelijk om via WeSeeDo
een videogesprek tot stand te brengen tussen u als werkgever en bedrijfsartsen of casemanagers.

u ook werkgevers kunnen
gebruikmaken van WeSeeDo

Afspraak inplannen
Vitacon Luteijn heeft toegang tot de agenda van de bedrijfsarts en plant voor de medewerker een afspraak in, zodat
het gesprek op een geschikt moment kan plaatsvinden. Nadat de afspraak is aangemaakt, wordt per e-mail een
uitnodiging verzonden. Het betreffende bericht bevat details van de afspraak en een hyperlink.

u afspraken worden digitaal
ingepland. betrokken ontvangen een notificatie

Digitale wachtkamer
Klikken op de hyperlink leidt naar een virtuele plaats in de online wachtkamer. Wanneer de bedrijfsarts klaar is om het
gesprek te starten zal deze zijn gesprekspartner uit de wachtkamer halen. Het gesprek zal dan starten en beide partijen
kunnen elkaar via het beeldscherm zien en spreken.

u enkele minuten voor aanvang van het gesprek neemt
de cliënt plaats in de digitale
wachtkamer

Wat is hiervoor nodig?
Om te kunnen beeldbellen via WeSeeDo is een smartphone nodig met een online verbinding, een camerafunctie en
ingeschakeld geluid. Een account aanmaken is niet nodig.

Privacyverklaring
Elk gesprek via WeSeeDo is privé, dankzij een rechtstreekste peer-to-peerverbinding. Er worden geen data opgeslagen.
Niemand kijkt of luistert mee. Er hoeft nergens ingelogd en niets gedownload te worden. Traceren is niet mogelijk.

u beeldbellen via WeSeeDo
werkt 100% AVG proof

Verzuim voorkomen is beter
dan genezen
Als gecertificeerde arbodienst is Vitacon Luteijn uiteraard bedreven
in alles wat komt kijken bij de behandeling van (uitdagende) verzuimdossiers. Langdurig verzuim ontstaat echter vaak onnodig.
Graag onderzoeken wij samen met u wat er mogelijk is om binnen
uw organisatie omstandigheden te creëren, waarin het ontstaan van
verzuim een kleinere kans krijgt. Ook is het mogelijk om op individueel
niveau tijdig problemen bij medewerkers te signaleren. Goede communicatie en passende aandacht maken dan een belangrijk verschil.

Afspraak maken?
Bel of e-mail Nicole Seesing
T. 0314 369 111
n.seesing@vitaconluteijn.nl

www.vitaconluteijn.nl

