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437.084 DOKTERS

1.822 ZIEKENHUIZEN

PERSMAP

Zoeken, aanbevelen  
en delen... 
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WIE ZIJN WIJ?
 

WISDOC is ontstaan uit een idee om de zoektocht 
naar een specialist met de nodige expertise in een 
ziekte makkelijker te maken. Eén van onze oprichters, 
zelf getroffen door een zeldzame aandoening, kende 
veel moeite om de juiste specialist te vinden.

Geneeskunde wordt steeds complexer. Een arts kan 
zich niet meer ontfermen over alle ziekten, diagnoses, 
medische of heelkundige behandelingen. De medi-
sche kennis en de regels van correcte behandeling leg-
gen artsen meer expertise op.

De laatste jaren merken we op dat patiënten en hun 
familie meer en meer zelf beslissingen nemen omtrent 
hun gezondheid. Dankzij Wisdoc kunnen patiënten 
zelfstandig beslissingen nemen rond de behandeling 
en specialist die zij nodig hebben.

WISDOC helpt niet alleen de patiënt, ook artsen heb-
ben er baat bij. De toepassing biedt artsen de mogelijk-
heid om gratis patiënten in te lichten over hun specia-
liteit of sub-specialiteit in hun expertise.

WISDOC verzamelt alle dokters, specialisten en tand-
artsen op basis van hun specialiteiten en sub-speciali-
teiten zoals aanbevolen door hun patiënten, en dit voor 
België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk. WISDOC 
telt momenteel 437 098 artsen en 1 821 ziekenhuizen.

De digitalisering van de geneeskunde is begonnen, en 
WISDOC wil de boot niet missen.

 

CEO AAN HET WOORD

Mijn grootste motivatie is de medische en maatschap-
pelijke impact.

Laten we beginnen met het medische aspect. Hulp 
zoeken en problemen aanpakken bij ziekte is de bood-
schap, hoe sneller men dit doet, hoe beter, en hoe 
meer kans op genezing. Het komt de levenskwaliteit 
ten goede en geeft de aandoening mogelijk een nieu-
we richting.

Het medische aspect heeft ook een maatschappelijke 
impact. Snellere en efficiëntere 
medische informatie kan voor de patiënt een verlaging 
van medische kosten betekenen. Wij schatten dat de 
beperkte toegang tot informatie verantwoordelijk is 
voor 3 tot 5 % van het gezondheidsbudget. In Europa 
zijn 70 tot 80 % van de kosten uit de gezondheidszorg 
te wijten aan chronische aandoeningen die regelmatig 
een bezoek bij een specialist vereisen (hetzij ongeveer 
700 mld euro).
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HOE ZIET WISDOC ER UIT?
    
                   
VOORDELEN VOOR PATIËNT 

De doorverwijzing en de zoektocht naar artsen steunt 
nog grotendeels op de raad van 1 of meerdere artsen 
waaronder de huisarts en de mond-tot-mondreclame. 
In 2016 waren ze nog de belangrijkste informatiebron 
voor de identificatie van een specialist met gezochte 
competenties. Ook al is de huisarts een degelijke bron, 
hij kan ze niet meer compleet zijn door de steeds com-
plexer wordende geneeskunde. WISDOC heeft als doel 
de patiënt en zijn familieleden een exhaustief en be-
trouwbaar beeld van het volledige medische aanbod 
te bieden.

Eénmaal geregistreerd op het platform, hebben geb-
ruikers de mogelijkheid om een arts te zoeken op basis 
van 3 criteria:

• zijn naam,
• zijn specialisatie,
• zijn ligging.

De patiënt kan de specialist bij uitstek vinden mits en-
kele klikken.

Maar WISDOC is meer dan dit.

Gebruikers kunnen zonder verplichting specialisten 
aanbevelen na hun doktersbezoek, en dit volledig 
anoniem.

Om WISDOC te laten bruisen, sporen we gebruikers aan 
om de ziekte, de diagnose, de medische of heelkundige 
ingreep aan te duiden na de consultatie bij hun special-
ist (ook hier volledig anoniem).

In hun aanbevelingen kunnen ze hun beoordelingen in-
vullen volgens meerdere criteria:
 
• het luisteren van de arts, 
• de uitleg over de ziekte en de behandeling, 
• de opvolging,
• de beschikbaarheid van de specialist.
 

Een gebruiker kan ook het profiel van de artsen bewar-
en in zijn “favorieten” via een tabblad. Op die manier is 
de praktische informatie van de specialist snel beschik-
baar voor opvraging of aanbeveling.

VOORDELEN VOOR ARTS 

Ook de artsen genieten mee. Ze hebben talrijke mo-
gelijkheden: 

• gratis controle over hun profiel, 
• het toevoegen van pertinente informatie zoals aca-

demisch parcours en beroepservaring, 
• de beschrijving van hun sub-specialiteiten, 
• het toevoegen van hun gegevens en afspraakmo-

daliteiten, met adres en uurregeling,
• de statistieken van het aantal aanbevelingen die ze 

hebben ontvangen. 

Artsen kunnen zo waken over de geldigheid van hun 
praktische- en beroepsinformatie.
 
Voor jonge dokters is dit een ideale springplank. Het 
aanmaken van een eigen profiel opent voor hen mo-
gelijkheden binnen de medische wereld.
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UW GEMEENSCHAP 

Mensen die u nauw aan het hart liggen en met wie u 
aanbevelingen kan delen.

Aangezien de mond-tot-mondreclame de meest cou-
rante manier is om een dokter of specialist te zoeken, 
geven wij aan elke gebruiker de mogelijkheid om zijn 
eigen gemeenschap vrienden op te bouwen. 
 
De gebruiker kan zo specifieke aanvragen doen binnen 
zijn gemeenschap zodra de nood er is, en dit kan ook 
volledig anoniem.

Bij het opmaken van zijn aanvraag, kan een gebruiker 
opteren voor de specialiteit van de aandoening, de regio 
van zijn opzoeking, of hij dit wenst te vragen aan heel 
zijn gemeenschap of een deel ervan, en tenslotte even-
tueel een commentaar toevoegen. Deze commentaar is 
enkel beschikbaar binnen zijn WISDOC-gemeenschap.

Binnen deze zelfde logica, deelt de gebruiker zijn aan-
bevelingen en zijn mening over artsen (welke hij ge-
raadpleegd heeft) binnen de WISDOC-gemeenschap. 
Zo helpt de gebruiker de gemeenschap beter geïnfor-
meerd te zijn en sneller de juiste arts te vinden. Maar 
vooral om sneller de specialist te vinden die het best 
overeenkomt met zijn medische behoeften. Ook hier 
kunnen de aanbevelingen anoniem gebeuren.

Het geheel van aanbevelingen van alle gebruikers 
binnen hun eigen gemeenschap vervoegd zich bij de 
grote WISDOC-gemeenschap. Stel dat een neuroloog 
met als specialisatie multiple sclerose meermaals aan-
bevolen werd binnen verschillende WISDOC-gemeen-
schappen, zal hij ook een groot aantal aanbevelingen 
hebben in de grote WISDOC-gemeenschap.

Dit betekent dat de neuroloog veel patiënten ontvangt 
met deze aandoening en gekend is als zijnde expert. 
Wat bijdraagt tot de expertise van een arts binnen de 
geneeskunde, is voornamelijk het aantal patiënten door 
wie hij geraadpleegd wordt voor een ziekte, een diagno-
se of een behandeling. Is een nieuwe gebruiker op zoek 
naar een neuroloog gespecialiseerd in multiple sclero-
se, zal hij makkelijk en snel weten bij welke specialist 
hij/zij terecht kan. Hoe groter het aantal aanbevelingen, 
hoe groter het volume aan patiënten, en hoe beter de 
expertise van de neuroloog voor multiple sclerose.

WISDOC legt de focus op vertrouwen en het onderling 
helpen. Het stelt de gebruiker concrete informatie op 
voor de expertise van de dokters en tandartsen die het 
systeem bevat.

GROEPEN 

Binnen het platform vindt u ook de “Groep”-functio-
naliteit.

Deze functie biedt de mogelijkheid groepen aan te 
maken en/of toe te treden tot groepen op basis van een 
correlatie en/of specifieke gemeenschapsdoeleinden. 
Het betreft een vereniging van patiënten die een groep 
wilt creëren met de aandoening die ze lijden. Alle ver-
enigingen met patiënten kunnen digitaal gaan dankzij 
WISDOC. Voor elke gemeenschappelijke of zeldzame 
ziekte, zal een patiënt binnen de groep beter ingelicht 
worden door andere patiënten met dezelfde aandoe-
ning dan de vrienden en/of familieleden binnen zijn 
gemeenschap.

Ook andere verwantschappen kunnen aan de basis lig-
gen van een groep. We denken hierbij aan het beoe-
fenen van sport op hoog niveau binnen dezelfde club, 
kinderen binnen eenzelfde school, voor dezelfde werk-
gever werken, een geografische origine voor een ge-
meenschap expats. De beheerders van deze groepen 
hebben dan de keuze, publiek maken of privé houden. 
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ZIEKENHUIZEN 

WISDOC is ook een databank van ziekenhuizen bin-
nen de Benelux en Frankrijk met hun vestigingen en 
contactpersonen.

Naast het aanbevelen van een dokter of tandarts, kun-
nen ziekenhuizen in hun geheel ook een aanbeveling 
krijgen. Een ziekenhuis zal onrechtstreeks aanbevolen 
worden door de aanbevelingen van de geneesheren 
die er actief zijn.

Gebruikers kunnen ook een dienstverlening in een zie-
kenhuis aanbevelen. Dit kan handig zijn voor personen 
die op zoek zijn naar een specifieke dienstverlening 
binnen een ziekenhuis. Deze aanbevelingen kunnen 
bijdragen tot het beslissingsproces van patiënten die 
twijfelen tussen meerdere vestigingen.

Daarom is het voor gebruikers belangrijk hun stand-
punt te geven eens ze toegelaten zijn in een zieken-
huis, en anderen helpen die er ooit moeten verblijven.

De artsen zijn rechtstreeks verbonden met de specia-
lisaties waar ze tewerkgesteld zijn. Klikt een gebruiker 
op een dienst op de pagina van het ziekenhuis, kan hij 
een lijst bekomen met de specialisten actief binnen dit 
ziekenhuis.

MOBIELE APP

Sinds oktober van 2016 is de WISDOC-app beschik-
baar via Google Play en App Store.

De app gebruikt dezelfde configuratie als de website 
met alle functionaliteiten. De toepassing houdt reke-
ning met de ligging van de gebruiker. Eens de criteria 
ingevoerd, geeft het systeem een overzicht van de spe-
cialisten in functie van de huidige ligging.

Nieuwe gebruikers kunnen zich makkelijk via Face-
book, Goolge+ of mail inschrijven (via mail altijd met 
paswoord). Vervolgens kunnen ze hun eigen gemeen-
schap opmaken. Dit kan:

• via hun Facebook-vrienden die al actief zijn op WIS-
DOC,

• via alle WISDOC-gebruikers,
• via het versturen van een uitnodigingsmail aan con-

tacten die WISDOC nog niet gebruiken. 

Ontving de persoon een uitnodiging, dient hij/zij deze 
ook te aanvaarden om tot de gemeenschap te beho-
ren. Zo groeit de gemeenschap en ook het aantal aan-
bevelingen binnen deze gemeenschap.

Een ander voordeel van de app betreft de notificaties. 
Deze laten toe makkelijk geïnformeerd te worden door 
aanvragen van vrienden of antwoorden van zelf ver-
stuurde aanbevelingen.
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WISDOC IN DE PERS

LA DERNIÈRE HEURE - 18-19.06.2016

BÉWÉ MAG -  ÉDITION AUTOMNE 2016

ON N’EST PAS DES PIGEONS! -  APRIL 2017
BEKIJK HIER VOOR DE AFLEVERING

https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/pigeons-ou-pas-pigeons/detail_wisdoc-une-appli-pour-trouver-le-meilleur-medecin?id=9583578
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CONTACT

Hieronder vindt u alle links met betrekking tot onze persmap vindt. 

• Link naar de persmap en foto’s van WISDOC :
https://wisdoc.com/press

• website link :
https://wisdoc.com/nl 

• link naar onze applicatie :
       

• Onze Facebook pagina:
https://www.facebook.com/wisdoc.eu/ 

• Onze Twitter pagina: 
https://twitter.com/wisdoc_com 

• Onze video : 
https://www.youtube.com/watch?v=i82HNJteTZ8

• Contact persoon : 

Sofie Vanderhasselt 
sofie@wisdoc.com
0477/55.30.94
skype: sofie.vanderhasselt

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wisdoc.wisdocApp&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/wisdoc/id1131525052?l=fr&ls=1&mt=8

