Beste Fytek gebruiker,
Vanwege het Corona Virus dat ons allen raakt hebben we een aantal zaken
waarover we u graag willen informeren in deze korte nieuwsbrief.

Omdat wij als therapeuten nu minder patiënten kunnen zien hebben we
een aantal zaken die we jullie komende week aan willen bieden.

•
•
•

Fytek App
Videobellen
1 maand gratis thuis sporten voor je patiënt.

Fytek App
In dit bericht willen jullie ook nogmaals de gratis Fytek App onder de aandacht
brengen. We zien dat het gebruik hiervan in onze ogen nog beter kan.

Zo is het volgen van de patiënt op afstand door middel van de Fytek monitor is
een erg handige functie. Zeker in deze situatie, waarin u wellicht uw patiënten
niet fysiek kan zien, kunt u uw patiënt op afstand beter begeleiden.

Hoe nodig je een patiënt uit voor de Fytek App?
Klik op ‘uitnodigen voor app’ in het client gedeelte.
De cliënt ontvangt dan een email met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna
kunnen de huiswerkoefeningen gezien worden in de app.

Video Bellen met Fytek en Face Talk

Voordat de Corona crisis begon hadden wij al gesprekken met FaceTalk: een
partij die voor ongeveer 50 ziekenhuizen in Nederland het videobellen
organiseert.
Doordat het allemaal heel snel is gegaan, hebben wij gekozen voor een
simpele maar veilige en AVG-proof oplossing.
Hiermee kunt u op een veilige gemakkelijke manier uw consult op afstand door
laten gaan.
De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft aangegeven hier meer ruimte voor
te geven en dat normale declaraties codes gebruikt kunnen worden. (dit kan
wel per verzekeraar verschillen hier is helaas naar ons weten geen
duidelijkheid nog in) (https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nzabrengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand)
Ook de vereiste dat het eerste consult in het echt gedaan moet zijn is nu even
los gelaten om zo veel mogelijk zorg te kunnen leveren.
Filmpje over hoe FaceTalk werkt.
Klik hier of kijk op facetalk.nl
Dit weekend hebben de eerste praktijken met succes getest.
We hopen dat dit begin deze week helemaal werkzaam is.
Hier kun je kijken hoe het voor jou als therapeut zal werken. (even zonder het
deel van Fytek)
Wat betreft de kosten, we zullen dit 2 maanden gratis aanbieden in deze crisis
periode met een fair use policy, na een maand gaan we evalueren of dit
haalbaar blijft mocht dit echt te gek worden dan zullen we contact opnemen

met alle partijen.
Na de crisis periode van 2 maanden zal Beeldbellen in de Plusmodule
opgenomen worden.
Wanneer deze oplossing bevalt zullen we FaceTalk verder gaan integreren in
Fytek.
Functionaliteiten:
- videobellen via een beveiligde verbinding
- Individueel of met meerdere tegelijk
- Scherm delen
- Agenda functie waarmee afspraken ingepland kunnen worden
- Uitnodiging per mail
- voor de afspraak een sms alert
- Adhock afspraken (direct te starten)
- Therapeut kan via laptop of telefoon/tablet communiceren via een link in Fytek
kunnen ze inloggen in het systeem en de wachtwoord gegeven opslaan.
- Patiënt kan veilig via een telefoon / tablet communiceren via de gratis facetalk
app (wellicht willen we dit in de toekomst in Fytek inbouwen maar dat ging even
te snel)
- Delen van schermen tijdens het gesprek ook geselecteerde schermen denk
aan Fytek.
- Patiënt krijgt bij gebruik van de agenda een mailtje met de uitnodiging waarop
ze kunnen klikken.
- Wanneer er een adhock gesprek plaats vind wordt er een éénmalige
code aangemaakt en via de berichten module van Fytek kan deze worden
verstuurd.
Zodra het in grotere groepen getest is zullen we dit weer met jullie
communiceren.

1 maand gratis thuis sporten voor uw patiënt.

Thuis sporten met Fitchannel.
Bewegen is voor iedereen belangrijk, sporten is daar een onderdeel van. In
eerste instantie was het idee dat niet alle mensen van sportscholen houden en
ook niet de (priori)tijd hebben om te sporten. Daarom zijn we naar een partij
opzoek gegaan die mensen kunnen helpen met thuis sporten, en dan vooral
dat het ook leuk is en op je eigen niveau.
Fitchannel.com met ex topsporter Mark Tuitert als gezicht vonden zich bereid
om met ons samen te werken.
Nu alle sportscholen dicht zijn en ook groepstherapie niet meer door mag gaan
hebben we afgesproken dat alle patiënten waarvoor jullie het geschikt vinden 1
maand gratis gebruik kunnen maken van Fitchannel.com, dit is geen
vervanging van de oefeningen die jullie mee geven maar een sport aanvulling!
Er zijn vele sport varianten van je fitheid verbeteren met Mart Tuitert tot boksen,
dansen maar ook Yoga oefeningen behoort tot de mogelijkheden.
Op www.fytek.nl/thuissporten kun je meer lezen.
Deze week krijg je hierover een bericht hoe je dit je patiënten mee kunt geven.

We hopen u op deze manier op de hoogte te hebben gebracht van de huidige
ontwikkelingen binnen Fytek. Deze week hoort u meer van ons!
Met vriendelijke groeten
René de Leeuw & Nathan Traas
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