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Zaurus	  

Voordelen	   Nadelen	  
•   Het	  is	  waarschijnlijk	  gratis	  omdat	  we	  

toestemming	  hebben	  om	  het	  vanuit	  
het	  Radboudumc	  te	  gebruiken,	  ook	  in	  
andere	  centra.	  Dit	  is	  in	  elk	  geval	  zo	  
voor	  de	  onderzoeken	  (E-‐HELD	  en	  E-‐
GOAL),	  we	  zouden	  kunnen	  vragen	  of	  
dat	  ook	  mag	  voor	  de	  reguliere	  LUBEC-‐
patiënten.	  

•   Veel	  functies	  maakt	  het	  programma	  
lastiger	  te	  gebruiken	  voor	  patiënten,	  
omdat	  er	  zoveel	  knoppen	  zijn	  waar	  je	  op	  
kunt	  klikken.	  Karify	  is	  daarin	  veel	  
simpeler.	  

•   Het	  kan	  via	  je	  browser	  op	  computers,	  
of	  via	  een	  app	  op	  smartphone	  of	  
tablet	  (geldt	  ook	  voor	  Karify).	  

•   Scherm	  delen	  of	  whiteboard	  kan	  niet.	  

•   Er	  zijn	  redelijk	  wat	  functies,	  o.a.	  een	  
spreekkamer	  waarin	  je	  ook	  met	  meer	  
dan	  2	  personen	  tegelijk	  kunt	  
beeldbellen,	  en	  een	  chat	  waarin	  je	  
ook	  bestanden	  kunt	  delen.	  

•   De	  patiënt	  moet	  een	  account	  aanmaken	  
(en	  de	  mail	  daarvan	  kwam	  bij	  ons	  in	  de	  
spam	  terecht),	  dat	  zou	  voor	  de	  patiënten	  
die	  Karify	  gebruiken,	  dan	  weer	  een	  extra	  
account	  zijn.	  

Eindoordeel:	  Karify	  heeft	  de	  voorkeur	  boven	  Zaurus,	  met	  name	  omdat	  de	  patiënt	  dan	  geen	  extra	  
account	  hoeft	  aan	  te	  maken	  en	  de	  beeldbel-‐omgeving	  in	  Karify	  erg	  simpel	  is.	  

	  

Zoom	  professional	  (nu	  basic	  versie	  getest	  à	  max.	  40	  min	  bellen	  als	  je	  met	  meer	  dan	  2	  pers.	  in	  1	  
videocall	  belt)	   	  

Voordelen	   Nadelen	  
•   Het	  bevat	  verschillende	  functies,	  zoals	  

het	  gebruik	  van	  een	  whiteboard	  en	  het	  
delen	  van	  je	  scherm	  waarbij	  je	  
tegelijkertijd	  ook	  aantekeningen	  kunt	  
maken.	  

•   De	  Pro	  versie	  kost	  €14	  per	  maand	  per	  
gebruiker	  en	  de	  Business	  versie	  kost	  
€19	  per	  maand	  per	  gebruiker.	  Wij	  
denken	  dat	  de	  Pro	  versie	  ook	  genoeg	  
functionaliteiten	  bevat.	  

•   Je	  kunt	  tijdens	  het	  gesprek	  chatten	  en	  
bestanden	  delen	  en	  je	  kunt	  het	  gesprek	  
opnemen.	  

•   Onduidelijk	  of	  de	  Pro	  versie	  het	  AVG-‐
keurmerk	  heeft.	  

•   De	  patiënt	  hoeft	  geen	  account	  aan	  te	  
maken.	  Als	  accounthouder	  kun	  je	  de	  
patiënt	  een	  link	  sturen.	  Indien	  de	  
patiënt	  op	  deze	  link	  drukt,	  kan	  het	  
videogesprek	  worden	  geopend.	  

	  

Eindoordeel:	  Gezien	  de	  vele	  functionaliteiten	  en	  het	  makkelijke	  gebruik	  voor	  behandelaar	  en	  
patiënt,	  zou	  Zoom	  Pro	  of	  Zoom	  Business	  een	  goede	  optie	  zijn	  voor	  LUBEC-‐patienten.	  Voor	  
onderzoekspatiënten,	  waarbij	  alleen	  een	  intake	  online	  wordt	  gedaan,	  is	  Karify	  relatief	  goedkoper.	  

	  

Karify	  



Voordelen	   Nadelen	  
•   Erg	  simpele	  weergave	  met	  weinig	  

knoppen,	  gemakkelijk	  voor	  digibeten.	  
•   Er	  zitten	  geen	  handige	  tools	  in	  het	  

beeldbellen	  van	  Karify,	  zoals	  bij	  
sommige	  andere	  bedrijven	  die	  
beeldbellen	  aanbieden	  (bv	  Zoom)	  wat	  
een	  nadeel	  is.	  Je	  kunt	  bv.	  niet	  je	  scherm	  
delen,	  niet	  iets	  opschrijven	  op	  een	  
digitaal	  whiteboard,	  niet	  met	  meer	  dan	  
2	  personen	  tegelijk	  bellen	  en	  niets	  
opnemen.	  

•   Het	  kan	  gebruikt	  worden	  via	  je	  browser	  
op	  computers,	  of	  via	  een	  app	  op	  
smartphone	  of	  tablet.	  

•   De	  client	  kan	  niet	  videobellen	  via	  de	  
laptop,	  als	  de	  app	  van	  Karify	  op	  
zijn/haar	  telefoon	  nog	  open	  staat;	  dan	  
ontstaat	  er	  een	  error.	  De	  app	  of	  de	  
website	  kan	  alleen	  openstaan	  voor	  
videobellen,	  ze	  kunnen	  niet	  
tegelijkertijd	  openstaan.	  De	  cliënt	  moet	  
als	  een	  videogesprek	  gestart	  wordt,	  
eerst	  goedkeuren	  dat	  er	  toegang	  wordt	  
gegeven	  tot	  zijn/haar	  telefoon.	  Daarna	  
moet	  het	  videogesprek	  door	  de	  
therapeut	  opnieuw	  opgestart	  worden	  
om	  het	  te	  laten	  werken.	  

•   We	  gebruiken	  Karify	  al,	  gemakkelijk	  dat	  
patiënt	  niet	  weer	  een	  nieuw	  account	  
ergens	  moet	  aanmaken.	  

•   Huidige	  kosten	  per	  behandelaar	  voor	  
gebruik	  van	  het	  platform	  van	  Karify	  incl.	  
de	  online	  behandelingen	  zijn	  30	  euro	  
per	  behandelaar	  per	  maand.	  Voor	  het	  
videobellen	  wordt	  9	  ct	  per	  minuut	  
gerekend.	  

Eindoordeel:	  goed	  bruikbaar,	  zeker	  voor	  de	  patiënten	  die	  al	  met	  Karify	  werken.	  I.v.m.	  de	  kosten	  en	  
beperkte	  functionaliteiten,	  met	  name	  geschikt	  voor	  incidentele	  videobelcontacten.	  

	  

Therapieland	  

Voordelen	   Nadelen	  
•   Het	  bevat	  verschillende	  functies,	  zoals	  

het	  delen	  van	  je	  scherm,	  chatten	  en	  
filmpjes	  delen	  via	  Youtube.	  

•   Je	  kunt	  met	  3	  mensen	  deelnemen	  aan	  1	  
gesprek.	  

•   Betalen	  vanaf	  17	  mei.	  De  kosten  voor  
het  gebruik  van  de  
beeldbelfunctionaliteit  zijn  na  17  mei  
119,40  euro  excl.  BTW  per  jaar,  per  
behandelaar.  Dit  is  inclusief  een  
onbeperkt  aantal  belminuten  en  de  
mogelijkheid  tot  schermdelen.	  

•   De	  patiënt	  hoeft	  geen	  account	  aan	  te	  
maken.	  Als	  accounthouder	  kun	  je	  de	  
patiënt	  een	  link	  sturen.	  Indien	  de	  
patiënt	  op	  deze	  link	  drukt,	  kan	  het	  
videogesprek	  worden	  geopend.	  

•   De	  functionaliteit	  is	  beschikbaar	  via	  
Google	  Chrome,	  Edge	  en	  Opera	  en	  niet	  
via	  Safari,	  Firefox	  en	  Internet	  Explorer.	  
Als	  je	  de	  browser	  die	  we	  niet	  
ondersteunen	  toch	  gebruikt,	  komt	  er	  
een	  melding	  in	  het	  scherm	  dat	  je	  niet	  
de	  beste	  gebruikerservaring	  hebt.	  Geen	  
mogelijkheid	  tot	  gesprekken	  opnemen.	  



•   Overzichtelijke	  video-‐omgeving.	   •   Loopt	  vast	  als	  je	  met	  de	  laptop	  werkt	  en	  
ook	  via	  mobiel	  loopt	  het	  scherm	  
regelmatig	  vast.	  

Eindoordeel:	  Vanwege	  het	  vastlopen	  van	  de	  schermen	  en	  het	  beperkte	  gebruik	  van	  de	  browsers,	  is	  
deze	  optie	  geen	  aanrader.	  	  

	  

Eindoordeel	  algemeen:	  

Voor	  incidentele	  videobelcontacten	  is	  Karify	  geschikt,	  omdat	  het	  makkelijk	  in	  gebruik	  is	  en	  
geïntegreerd	  is	  in	  het	  platform	  dat	  we	  al	  gebruiken.	  De	  kosten	  kunnen	  echter	  oplopen	  bij	  vaker	  
gebruik	  en	  bij	  vaker	  gebruik	  kan	  behoefte	  zijn	  aan	  meer	  functionaliteiten;	  in	  dat	  geval	  is	  Zoom	  
(Pro/Business)	  de	  beste	  keuze.	  

	  


