
‘We hebben niet lang hoeven nadenken 
over de investering’

Yulius is een organisatie voor geestelijke gezondheid in de 
driehoek Dordrecht, Gorinchem en Rotterdam. Zo’n 19.000 
mensen met geestelijke problemen worden hier opgevangen 
en behandeld op bijna zeventig locaties. Eind 2009 startte 
de zorginstelling met het frequent gebruiken van video-
conferencing. Aanvankelijk op vier locaties, maar dat groeide 
al snel uit naar elf locaties.

‘Videoconferencing wordt hier niet alleen voor reguliere ver-
gaderingen tussen de locaties gebruikt, maar vooral ook voor 
trainingsdoeleinden en overleg tussen psychologen en artsen 
in opleiding’, zegt Servaas Schenkel, Technisch Informatie 
Manager. ‘Elke ochtend is er bijvoorbeeld een overdracht van 
de cases waarbij de psychologen, behandelaren en artsen in op-
leiding aanwezig moeten zijn. Zo’n overleg moet face-to-face 
gebeuren. Dat is een voorschrift als je artsen in opleiding in je 

video communication coming close to reality

organisatie hebt werken. De mensen die nachtdienst hebben 
gehad moesten dan aan het eind van de nacht nog in de auto 
stappen. Videoconferencing is een uitkomst. We hebben niet 
lang hoeven nadenken over de investering. Iemand die thuis 
dienst heeft, logt simpel met zijn pc of tablet in en kan gewoon 
meepraten en meekijken met de overdracht. Ik verwacht dat 
we dit alleen maar meer gaan toepassen. Wij krijgen steeds 
meer ambulante functies en meer mensen werken mobiel.’

Nieuwe mogelijkheden: het UVC platform
Yulius is enthousiast over videoconferencing en ziet vooral 
nieuwe mogelijkheden met de komst van het UVC platform 
van LifeSize. ‘Het nieuwe platform heeft meerdere applicaties 
in één systeem, wat we naar eigen inzicht kunnen inrichten en 
gebruiken’, zegt Mischa Hubert, medewerker ICT-beheer. ‘Met 
losse webclients kunnen we zoveel mensen aansluiten als we 
nodig hebben. Het systeem is heel flexibel. En wij van de IT-
afdeling kunnen het zelf beheren of in samenwerking met de 
helpdesk van Qconferencing.’ 

Streamen en screenen
‘Ik zie een absolute toegevoegde waarde voor het streamen 
van de overdrachten voor andere trainingsdoeleinden’, zegt 
Servaas Schenkel. ‘In die ochtendsessies worden vaak ook beel-
den bekeken van gedrag of interventies. Die kun je prachtig 
gebruiken voor opleidingen. Maar ik zie ook mogelijkheden 
voor het gebruik in onze screeningrooms, zodat we ook vanaf 
onze werkplekken ruimtes in de gaten kunnen houden en niet 
per se allemaal in de screeningroom aanwezig hoeven te zijn. 
Het UVC platform verrijkt onze manier van werken met video-
conferencing.’

Yulius gebruikt videoconferencing ook voor trainingsdoeleinden



Voor meer informatie 
over het UVC platform, 
neemt u contact op met: 

Qconferencing
Muiderstraatweg 15 F
1111 PS  Diemen
020-6080055
info@Qconferencing.nl
www.Qconferencing.nl
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LifeSize maakt videoconferencing steeds eenvoudiger. 
De nieuwe Icon-serie heeft een afstandsbediening met 
maar twee knoppen. U vindt moeiteloos de weg langs alle 
mogelijkheden via icoontjes in uw scherm. Vraag een gratis 
demonstratie van de LifeSize Icon serie bij Qconferencing. 

Het flexibele, schaalbare LifeSize UVC videoplatform
Het UVC videoplatform zorgt ervoor dat iedereen in uw or-
ganisatie gebruik kan maken van videocommunicatie. Had u 
vroeger voor elke videotoepassing een aparte server nodig, 
nu draaien alle videoapplicaties op uw eigen VMware server. 
LifeSize biedt u als eerste een volledig virtuele infrastructuur 
voor videocommunicatie. Geen dure investeringen meer, 

maar een flexibel systeem dat u zelf kunt beheren. Of dat u 
extern laat hosten door Qconferencing. U gebruikt wat u nodig 
hebt en betaalt nooit teveel. 

In het schema staan de verschillende toepassingen kort 
uitgelegd.

ClearSea: maakt van elke pc, 
tablet of smartphone een 
volwaardig videoconferencing-
systeem.

Multipoint: uw eigen conference 
bridge met virtuele meeting-
rooms voor audio- en videocom-
municatie. Inclusief integratie 
van telefoon en MS Lync. 

Access: de centrale video gate-
keeper, helpt uw organisatie 
met het managen van video-
verkeer in uw IP-netwerk.

LifeSize ICON: 
Full HD videoconferencing-
systeem voor vergaderzalen.

Video Center: voor het au-
tomatisch opnemen, opslaan 
en live streamen van video-
sessies. Ideaal voor e-learning 
en webcasting.

Transit: firewall traversal voor 
beveiligde videocommunicatie 
via het publieke internet.

Manager: helpt achter de 
schermen met het centraal 
managen, monitoren, schedulen 
en upgraden van al uw video-
conferencingsystemen.  


