Een patiëntvriendelijke
website voor uw gezondheidscentrum of praktijk

Bent u een groep of
gezondheidscentrum?
Wilt u een patiëntgerichte site voor uw
gezondheidscentrum? Dan is een groepensite van Yard zorg sites de ideale oplossing. Bij een een groepensite heeft u een
hoofdsite voor uw gezondheidscentrum of
groepspraktijk met daaronder meerdere
sites voor de verschillende zorgverleners.

Bent u een individuele
zorgverlener?
Bent u een zorgaanbieder en wilt u geheel in eigen huisstijl individueel naar
buiten treden? Dan is een individuele
site van Yard zorg sites de ideale oplossing. U heeft de volledige vrijheid met
inrichting van uw huisstijl kleuren, de
structuur en inhoud van uw website.

Ga voor meer informatie naar yardzorgsites.nl of bel 030 – 22 70 530

12 redenen om te kiezen
voor een website van Yard zorgsites
1.

Speciaal ontwikkeld voor (groeps)praktijken en gezondheidscentra

2.

Professioneel en modern design

3.

Patiëntgerichte modules (openingstijden, afspraak, medicatie,
inschrijven, etc.)

4.

Koppeling met MijnGezonheid.net

5.

Wij ontzorgen u met het overzetten van bestaande content

6.

Uitstekende support

7.

Vertrouwelijke gegevens worden versleuteld verzonden met SSL

8.

Leesbaar op alle apparaten (pc, laptop, tablet en smartphone)

9.

Goed vindbaar in zoekmachines

10.

Onbeperkt formulieren en pagina’s aanmaken

11.

Continu doorontwikkeling en updates van de site

12.

Behoud eigen domeinnaam

De website ziet er strak en overzichtelijk
uit voor bezoekers. Hij ‘loopt lekker’.

Martijn Leeflang,
Doordat het zorgplatform gestandaardiseerd is, hebben wij geen grote investering
vooraf hoeven doen. Dat scheelt veel geld en tijd dat we nu aan verbetering van de
zorg kunnen besteden. De website ziet er strak en overzichtelijk uit voor bezoekers.
Hij ‘loopt lekker’.

Een greep uit ons werk

Huisartsen Irisplein

Tandartspraktijk Hofman

Gezondheidscentrum Velp

‘s-Gravelandse apotheek

Huisartsenpraktijk Holst

Fysionovo

Benieuwd naar meer inspirerende voorbeelden van onze websites?
Ga naar www.yardzorgsites.nl/voorbeelden

Over Yard Internet
Het realiseren van online oplossingen met maatschappelijke impact, dat is wat
ons drijft. Of het nu gaat over de aanpak van pesten op school of het verminderen
van overgewicht bij volwassenen. Met ruim 20 ontwerpers, ontwikkelaars en strategen
werken we samen met onze opdrachtgevers aan projecten. Dit doen wij al meer
dan 15 jaar.Onze oplossingen zijn gericht op informatieoverdracht, dienstverlening, interactief kennisdelen en samenwerken.Yard zorg sites is onderdeel van Yard Internet.

“ Het realiseren van online oplossingen met
maatschappelijke impact, dat is wat ons drijft.”

Op zoek naar een nieuwe site voor
uw praktijk of centrum?
Op yardzorgsites.nl vind u alle informatie over het product en de
tarieven. Neem voor meer informatie contact op met:

Melissa Doornekamp
Melissa@yard.nl
030 – 22 70 530

Raymond Hofman
Raymond@yard.nl
030 – 22 70 530

