
U meldt zich 
online aan 

Een online 
vragenlĳst en 
een persoonlĳk 
interview 
vormen de basis 
van de ICT-
praktĳkscan 

Onze IT-
specialisten 
schrĳven een 
adviesrapport 
voor uw praktĳk

Wĳ helpen 
u bĳ het op-
stellen van 
uw eigen 
digitaliserings-
doelen 

Samen maken 
we een start 
met de imple-
mentatie van uw 
digitaliserings-
plan 

Deelname aan de Rijnmond Dokters 
ICT-Praktijkscan

Gratis ondersteuning en  
advies bij de digitalisering 
van uw praktijk

Scan de QR-code om u aan te melden.  
Na aanmelding ontvangt u, per mail,  
een bevestiging. 

Zodra er een afspraak gemaakt is voor de ICT-Praktijk- 
scan, ontvangt u uw inlogcode voor de online vragen-
lijst. het invullen daarvan duurt ongeveer 25 minuten. 

Vervolgens maakt één van onze IT-specialisten een  
afspraak met u voor een verdiepend interview.  
Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten en vindt  
bij voorkeur plaats in uw praktijk. 
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Fascinatio Boulevard 276
3065 WB  ROTTERDAM
E:  info@rijnmonddokters.nl 
T:  010 – 750 15 00
W:  www.rijnmonddokters.nl

Op basis van alle informatie schrijft de IT-specialist een  
adviesrapport. Het rapport brengt in kaart welke verbete-
ringen noodzakelijk of wenselijk zijn op kortere of langere 
termijn. Het rapport is vertrouwelijk en niet dwingend. 

Het rapport ontvangt u per e-mail. De betrokken  
IT-specialist benadert u ook telefonisch voor een  
persoonlijke terugkoppeling.

Samen maken we een start met de implementatie  
van uw digitaliseringplan. Rijnmond Dokters helpt u op 
weg, bijvoorbeeld door:

 · Advisering bij de aankopen en het aanleggen van een 
goed functionerende technische basis.

 · Scholing en ondersteuning van digitale vaardigheden 
van uw team.

 · Een financiële bijdrage voor consultancy-uren, scholing  
of IT-middelen gebaseerd op de uitkomsten van de  
ICT-Praktijkscan en het adviesrapport.

 · Telefonisch evaluatie en waar mogelijk bijstelling van 
uw digitaliseringsplan.

Rijnmond Dokters ondersteunt u bij het opstellen van uw 
eigen digitaliseringsplan. Zo kunt u concreet komen tot 
gerichte verbetering van de digitalisering in uw praktijk. 
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