Twijfelt u soms of uw patiënt wel degelijk ‘zijn huiswerk’ heeft gemaakt? Bent u overtuigd dat x
of y verder moet oefenen, ook al is u zelf niet beschikbaar of is de therapie ‘officieel’ afgelopen?
Kan u door uw drukke tijdsschema niet onmiddellijk terecht bij een coach?

D a n i s Te l e P H O N . d i g i t a l i e t s v o o r ú !
Dé online tool voor (zelf)training, coaching en therapieondersteuning
van om het even welke problematiek!.

BESCHIKBARE
DIENSTEN

De gebruikers
THERAPEUT: TelePHON.digital is een webapplicatie

PATIENT: met TelePHON.digital kan u zo veel en

een uitgebreid gamma aan documenten,

om therapie te geven op een slimme manier. Het

zo lang oefenen als u wil, thuis, in úw omgeving,

audio & video, attributen… kan gebruikt

oefenlogboek controleert of uw patiënt wel degelijk doet

waarbij u ondertussen uw voortgang kan zien. Zo

worden als naslagwerk of om oefeningen te

wat u heeft opgedragen. Inzage in de resultaten maakt

kan u fier en tevreden de volgende maal uw

een betere monitoring mogelijk en door gebruik te

therapeut in de ogen kijken… en dat terwijl uw

maken van de tele-consulting kan u de therapie sneller

therapie

bijsturen of de volgende stap nemen.

desnoods dmv een tele-consult. Dat bespaart

 EDUCATIE & INFO RMATIE :

illustreren.

 O EFENING EN & DAG BO EK MAKEN :
een therapeut kan oefeningen, QOL of

en

Kortom, de

-effectiviteit

verhoogt.

vanop

afstand

wordt

opgevolgd…

dagboek vragen aanmaken, mét behoud van

therapiecompliantie

IP. Wil hij/zij het materiaal delen in de

Daarenboven is een terugval minder waarschijnlijk want

gebruiksvriendelijk?

Community, dan ondergaat het een

TelePHON is overal en altijd beschikbaar!

INDIVIDU: heeft u een strak tijdsschema en vliegt

kwaliteitscontrole door de Advisory Board.

TelePHON.digital,

initieel

communicatie-

slikstoornissen,

tijd

en

kost!

Is

dat

niet

voor

u van hot naar her met het risico uzelf te

discipline

verwaarlozen? Of wilt u net voor u een speech

onafhankelijk want u kan zélf oefeningen op maat

geeft de tong nog eens letterlijk losgooien?

aanmaken en toewijzen aan uw patiënt. En…, wat dacht

TelePHON.digital biedt de mogelijkheid om ‘à la

kwantitative weergave van de resultaten

u van delen in de TelePHON Community? Hoe meer

demande’ verschillende vaardigheden (zoals vb

weerspiegelt de voortgang in de tijd.

zielen, hoe meer variatie en FUN! Daarenboven brengt

spraak,stem,…) te trainen, uzelf te testen en te

TelePHON.digital

coachen, waar en wanneer u maar wil.

 OEFENINGEN OPVOLGEN :

en

ontworpen

verplaatsing,

is

TelePHON registreert wanneer, hoe lang en
hoe iemand heeft geoefend. (Semi) -

 REAL TIME CO MMUNICATIE :
tijdens een videochat in een beveiligde

niet

enkel

een

besparing

op

materiaalkost met zich mee, maar ook meer ergonomie
in tijd en verplaatsing.

omgeving oefent de patiënt vóór de therapeut
die live bijstuurt.

TelePHON.digital is geen vervanging van de klassieke therapie. Het vult aan en ondersteunt !
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