
                                                                         

  

NVDV open dag 
met grote precisie 

Bezoekers reserveren in ruim 80 klinieken 

 

TEQA Webdiensten en NVDV verzorgen de reserveringen. 
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NVDV open dag met 
grote precisie 
Bezoekers reserveren in ruim 80 klinieken 

 
Introductie 
De vereniging omvat ongeveer 480 dermatologen, alsmede 
ongeveer 190 artsen in opleiding tot dermatoloog. De doelstelling 
van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. 
Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische 
aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de 
NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren 
over het voorkomen van en de achtergronden achter 
huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, 
folders, maar ook via een medium als de websites. 

Tevens is er 1 maal per jaar een inloop dag waaraan gemiddeld 
ruim 80 klinieken meedoen. Bij iedere kliniek zijn 1 of meerdere 
dermatologen beschikbaar om in tijd-slots van 7 minuten de 
bezoeker van de open dag te informeren. 

 

 

i-Reserve; 
flexibel voor 
Zzp, mkb en 
grootzakelijk 

   

Achter i-Reserve staat 
een enthousiast en 
professioneel team. 
Samen hebben we in de 
afgelopen 15 jaar i-
Reserve ontwikkeld tot 
een highlevel en breed 
inzetbaar systeem. i-
Reserve is ontwikkeld 
als een online 
reserveringssysteem 
maar biedt dankzij de 
uitgebreide 
functionaliteiten en 
modules een totaal 
oplossing voor iedere 
sector. 

 



NVDV open dag met grote precisie 
   

NVDV en TEQA Webdiensten staan achter i-Reserve  2 

Requirements 
Strikte tijd slots 
Inzage beschikbaarheid per dermatoloog/kliniek 
Export naar dermatologen 
Grip op aantal reserveringen per bezoeker 
Enquête mogelijkheid 
Provincie filter (selectie) 
 

Doel 
Een solide reserveringstool 
Geen overboekingen 
Geen lege tijdslots 
Direct beschikbaarheid vrijgeven bij annuleringen 
Automatische e-mailcommunicatie 
Gemak om zelf klinieken en dermatologen te beheren 
Bezoeker zelf afspraken annuleren 
 

 

 

 

  

Quote 
   

I-reserve is een 
gebruiksvriendelijk 
systeem. In de opbouw 
van de inschrijfmodule 
waren de mensen van 
Teqa steeds goed 
bereikbaar om te helpen 
kiezen uit de velen 
opties om het systeem 
zo goed mogelijk in te 
richten. Wij konden de 
module zo inrichten als 
ons voor ogen stond. 
Uiteindelijk moest het 
systeem zich bewijzen 
in de praktijk: vanaf de 
voorbereidingen tot aan 
2 juni, de datum van de 
Huidkankerdag, 
konden we constateren 
dat alles uitstekend 
heeft gefunctioneerd. 

 

Virginia Hercules,  
Nederlandse Vereniging 
voor Dermatologie en 
Venereologie 
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Resultaat 
Samen met het campagneteam heeft TEQA Webdiensten deze 
wensen ingericht in i-Reserve. In een workshop is de functionaliteit 
vastgelegd en hebben de medewerkers training gehad over de 
functionaliteiten. 

Er is een enquête module ingericht om de inventarisatie onder de 
klinieken uit te zetten. Het inrichten van de klinieken heeft de klant 
volledig zelf in beheer. Zodra er ingeschreven kan worden beheren 
zij ook de ruim 4.000 reserveringen die binnen 3 uur ingepland zijn. 
De bezoekers kiezen zelf hun tijdslot bij een beschikbare 
dermatoloog. 

Reserveringen beheren met i-Reserve kost geen moeite. 

Lees meer over de mogelijkheden van i-Reserve. 
https://i-reserve.nl/voordelen/ 

 

 

mei 2018 

Toon van Doorn 

Meer informatie: 
https://i-reserve.nl 

http://www.huidkankerdag.nl 

https://www.teqa.nl 

 

 

Contact TEQA Webdiensten 

info@teqa.nl 
030-670 5472 

Quote 
   

Ik was altijd wel zo'n 
half uur per reservering 
bezig om alles in orde te 
maken, mail te 
beantwoorden, 
bevestigen en dergelijke. 
Met i-Reserve is dat nog 
maar twee minuten en 
ik heb alles 
overzichtelijk in één 
systeem. 

Lia Valkering, 
Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis 


