
 

 

 

 

MOGELIJKE APPLICATIES VOOR VIDEO- EN 
TELECONSULT 
Versie 17/04/2020 

Dit is een niet-limitatieve lijst die regelmatig wordt aangepast.  

SKILL-UP 
Skill-Up is een online software platform voor sport- en 
bewegingscoaches en voor kinesitherapeuten. Met deze software 
krijgt u toegang tot een de ruime bibliotheek aan kwalitatieve en 
gevarieerde oefeningen, en de mogelijkheid om naar hartenlust op 
een methodische-didactische manier fysieke, preventieve en actieve 
revalidatieprogramma’s op te maken, digitaal uit te wisselen en zo 
het begeleidingsproces van atleten en patiënten op een uitdagende 
wijze te ondersteunen. Om de communicatie met de eindgebruikers 
te optimaliseren zijn alle door Skill-Up geselecteerde oefeningen op 
het platform met video gedocumenteerd. Hierdoor is het heel eenvoudig om ook atleten en patiënten 
vanop afstand te begeleiden. 

• Normale prijs: € 99 voor 1 jaar (365 dagen) / € 149 voor 2 jaar (2 x 365 dagen) 

• PRIJS VOOR AXXON-LEDEN: € 84,15 voor 1 jaar (365 dagen) / € 126,65 voor 2 jaar 
(2 x 365 dagen) 

Volgende week wordt de promocode voor AXXON-leden bezorgd, zodat de korting voor een nieuwe 
licentie automatisch verrekend wordt bij de checkout. U kunt alvast starten met een gratis Skill-Up-
proefperiode (nu tijdelijk 31 dagen). 

Taal: Nederlands en het Engels. 
Meer info: website van Skill-Up. 
 

PHYSITRACK 
In deze tijd, waarin de kinesitherapie het zeer zwaar te verduren 
heeft, wordt er op u als kinesitherapeut steeds meer aanspraak 
gemaakt op uw competenties om ook op afstand zorg te kunnen 
leveren. Daarom hebben wij gesproken met Physitrack. Physitrack is 
wereldleider op het gebied van zorg op afstand.  
Met Physitrack geeft u de mogelijkheid om: 

• Via videoverbinding in contact te blijven met uw patiënt via 
web of app; 

• Oefeningen mee te geven of complete kant-en-klare programma's te versturen; 
• Eigen oefeningen en voorlichting toe te voegen; 
• Voortgang bij te houden en uw patiënt op afstand te volgen; 
• Contact te houden via chatberichten; 

https://www.skill-up.com/nl


 

 

 

 

  

 

Het is tijdelijk voor nieuwe gebruikers mogelijk om Physitrack tot 4 mei 2020 gratis te gebruiken binnen 
uw praktijk. Meer informatie vindt u op deze pagina's: 

Lees meer over de samenwerking tussen Axxon en Physitrack 

• Lees meer over de samenwerking tussen Axxon en Physitrack 
• Schrijf u in voor de gratis proefperiode 

Schrijf u in voor de gratis proefperiode 

Bent u bestaande gebruiker? Dan kunt u tijdelijk profiteren van 20% korting middels kortingscode 
'Axxon2020'. Meer hierover vindt u hier: 

• Gebruik maken van 20% korting op uw maandlicentie 

Taal: Nederlands, Frans, Duits en Engels 
 

KOBUS 
Met Kobus kan je bij de eerst keer een uitgebreide balans maken … 
en nog zoveel meer! 

• Normale prijs: € 20 per maand met een engagement 
voor 1 jaar of € 25 per maand zonder jaarengagement 

• PRIJS VOOR AXXON LEDEN: vanaf € 16,67 per 
maand met een engagement voor 1 jaar, maakt dus 
maanden gratis. 

Gratis demoversie gedurende 30 dagen 

Taal: Nederlands en Frans 
Meer info: website van Kobus 
 

VALD HEALTH 
Bibliotheek met oefeningen met aanwijzingen voor de 
kinesitherapeut, begeleide oefening voor de patiënten. Een naadloze 
revalidatie-ervaring. Menselijke meettechnologieën helpen de 
gezondheidswerkers om de juiste informatie te verkrijgen, voor de 
juiste beslissing op het juiste moment. Mogelijk om via het platform 
in videogesprek te gaan met de patiënt. 

• Prijs: gratis 

Taal: Engels 
Meer info: website van VALD Health 
 

https://www.physitrack.com/partners/axxon
https://www.physitrack.com/partners/axxon
https://physitrack.typeform.com/to/Aq4Mxy
https://physitrack.typeform.com/to/Aq4Mxy
https://support.physitrack.nl/article/1019-kortingsactie-met-axxon
https://kobusapp.com/
https://www.valdhealth.com/


 

 

 

 

  

 

MY MEDICOACH 
MyMedicoach is een nieuwe gratis Belgische app voor 
kinesitherapeuten en patiënten. Stuur uw patiënt een 
oefenprogramma (geïllustreerd met video's). Volg zijn vorderingen. 
En moedig hem of haar op afstand aan via het berichtensysteem. Het 
bevat een betalingsmodule waarmee de patiënt zijn fysiotherapeut 
kan betalen voor deze follow-up op afstand (na COVID-19). 

• Prijs: gratis 

Taal: Nederlands en Frans 
Meer info: dit document en de website van My Medicoach 
 

PHYSIOTEC - OXYMOVES 
Physiotec vereenvoudigt het maken en delen van oefenprogramma's 
voor thuis. Motiveer uw patiënten, optimaliseer uw werkproces en 
verbeter uw praktijk door uzelf uit te rusten met de tools om te 
slagen. Het thuisoefenprogramma van Physiotec combineert 
innovatieve technologieën en een deskundig ontwerp voor een alles-
in-één oplossing.  

• Prijs: wordt aangekondigd 

• PRIJS VOOR AXXON LEDEN: wordt aangekondigd 

Gratis demoversie. 

Taal: Nederlands en Frans 
Meer info: website van Physiotec 
 

PHYSIOTOOLS 
Physiotools is de keuze van professionals om gepersonaliseerde 
oefenprogramma's te maken. Physiotools helpt u het welzijn van uw 
klanten te verbeteren, uw efficiëntie te verhogen en uw klantervaring 
en tevredenheid te verbeteren. Maak snel thuisoefenprogramma's 
met deze gebruiksvriendelijke professionele oefensoftware. 

Online oefensoftware Physiotools is snel en gemakkelijk te gebruiken 
en bevat een grote bibliotheek met oefeningen met een breed scala 
over de verschillende lichaamsgebieden. Gebruik de snelle en slimme 
zoekfunctie en gebruik nieuwe oefeningen die regelmatig worden toegevoegd, evenals gratis updates, 
ondersteuning en stapsgewijze tutorials. 

• Prijs: € 179 /jaar met inbegrip van de licentie. Elke gebruiker van Physiotools dient zijn eigen 
licentie te hebben. 

https://www.axxon.be/ckfinder/userfiles/files/2020%20-%20COVID-19/MyMedicoach%20NL.pdf
https://www.mymedicoach.com/nl/home
https://physiotec.ca/ca/nl/


 

 

 

 

  

 

• PRIJS VOOR AXXON LEDEN: wordt aangekondigd 

Gratis demoversie gedurende 14 dagen. 

Taal: Engels 
Meer info: website van Physiotools 
 

MOVEUP 
Via de moveUP Coach App ontvangen patiënten een 
gepersonaliseerde behandeling en revalidatie bij een knie- of 
heupprothese, zowel voor als na de operatie. Zorgprofessionals 
(kinesitherapeut, arts) krijgen inzichten en controle over de 
behandeling van hun patiënten om zo op een efficiënte manier betere 
resultaten te bekomen en een tevreden patiënt. 

Het moveUP-platform kan, naast de opvolging bij heup- en 
knieprothese, ook gebruikt worden om met uw patiënt in contact te 
komen voor de opvolging en revalidatie na alle orthopedische ingrepen. 

• Prijs: gratis 

Taal: Nederlands, Frans en Engels 
Meer info: website van moveUP 
 

 

KINEXT 

Kinext is een software programma gemaakt voor professionelen 
met de bedoeling snel en efficiënt oefenprogramma’s te maken. 
Door gebruik te maken van de database kan u op een 
gemakkelijke wijze oefeningen en patiëntengegevens toevoegen.  

Binnen de zorgsector zijn zorgverleners vaak beperkt in tijd. Het 
meegeven van oefeningen is inherent verbonden met ons 
beroep. Hierdoor is het belangrijk dat we dit zo snel en efficiënt 
mogelijk doen. Het maken van een oefenprogramma is met 
Kinext een kwestie van enkele seconden. 

U start met het aanmaken van een nieuwe patiënt. Hierna selecteert u welke oefeningen u wil 
meegeven aan de patiënt. U kan elke oefening via de update knop nog personaliseren. Nadat u alle 
oefeningen hebt geselecteerd kan u het schema in PDF afdrukken of doorsturen via mail naar het 
emailadres van de patiënt. De patiënt kan ook via het online portaal zijn oefeningen bekijken. 

https://www.physiotools.com/
http://www.moveup.care/kine


 

 

 

 

  

 

We blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het programma. Klanten zijn steeds welkom om 
ons feedback en ideeën te geven zodat we het programma op maat van onze gebruikers kunnen 
optimaliseren. 

• Prijs: gratis demoversie eerste maand 
Nadien: € 12,00 (14,52 exclusief BTW) 2 

Taal: Nederlands en Engels 
Meer info: https://www.kinext.be/home. 

 

 

ANDERE APPLICATIES VOOR HET VIDEOCONSULT 
Gebruik voor uw online videoconsult een professionele versie van Skype, Zoom of … Alleen bij 
deze betalende versies kan het gesprek in een beveiligde omgeving plaatsvinden. 

Daarnaast wordt door collega’s ook Wereby en Microsoft teams als applicatie voor videoconsult 
aanbevolen. 

 
In het kader van de crisis veroorzaakt door Covid-19 analyseert een Task Force ‘Data & 
Technology against Corona’ dagelijks nuttige initiatieven. Hier vindt u hun lijst van nuttige 
platformen voor een raadpleging zonder fysiek contact. 
 
Meer informatie vindt u hier. 
 
 

https://www.kinext.be/home
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/nuttige-platformen-voor-een-raadpleging-zonder-fysiek-contact.
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/nuttige-platformen-voor-een-raadpleging-zonder-fysiek-contact.
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/goede-praktijken-inzake-platformen-voor-zorg-op-afstand-geformuleerd-door-het-informatieveiligheidscomite
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