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Het online huisartsenconsult zal bereikbaar zijn via een

online platform. Het platform zal beschikbaar zijn over

de hele wereld. De instellingen geven de optie om de taal

te veranderen, waardoor het online huisartsenconsult

ook beschikbaar zal zijn op vakantiebestemmingen. 

Voordat het gesprek begint kan de patiënt kiezen hoe de

DeepFake eruit ziet. Bij kinderen kunnen geanimeerde

personages gekozen worden zodat ze zich meer op hun

gemak kunnen voelen. 

Als u de QR-code scant die u onderaan deze pagina vindt

kunt u een voorbeeld van een consult zien. In het

voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een set standaard

vragen, die de meeste artsen in een fysiek gesprek ook

gebruiken. 

Aan het einde van het gesprek zal de DeepFake vragen of

de patiënt doorgestuurd wil worden als dat volgens de

DeepFake nodig is. Als de patiënt hiervoor toestemming

geeft, wordt er naar de gegevens van de patiënt gevraagd

- hiervoor zal dit nog niet gebeuren. Doordat de gegevens

hiervoor nog niet gegeven hoeven te worden is de

patiënt anoniem. 

 

 

DeepFakes - beelden gegenereerd door kunstmatige intelligentie - zorgen tegenwoordig voor meer problemen dan

oplossingen, maar de mogelijkheden voor DeepFakes zijn oneindig. Zo geven DeepFakes in de toekomst een mogelijkheid

voor een ontwikkeling in de geneeskunde. DeepFakes zouden een online huisartsenconsult, genaamd “Deep Delphi”

mogelijk kunnen maken. Het online huisartsenconsult zou de oplossing kunnen zijn voor patiënten, die ver van

huisartsen wonen of om de drempel om naar de huisarts te gaan lager maken. Het online huisartsenconsult zou hierdoor

ervoor kunnen zorgen dat patiënten sneller contact hebben met een arts. Het sneller contact zal ervoor zorgen dat

patiënten sneller een diagnose krijgen en dat daardoor de ziekte in een vroeger stadium behandelt kan worden. Verder is

er meer vraag naar zorg en blijft het aanbod van zorgpersoneel hetzelfde. Met Deep Delphi kan dit probleem opgelost

worden. 
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Geld besparen

 

Laagdrempeliger

Vroeg bij potentiële problemen

Anonimiteit

Altijd en overal beschikbaar

Mogelijkheid tot voorkeur voor arts

(man/vrouw, maar ook animatie)

Luisterend oor

Persoonlijker dan zoekmachines

Geruststellender dan zoekmachines

Tolk om taalbarrières te overbruggen
 

ONLINE ORAKEL VOOR DE GENEESKUNDE

COGATIMUS

Annika, Lis,
Rana, Elisa en

Margot

IntroductieIntroductieIntroductie

Tijd besparend/minder druk

Meer voorkennis over de patiënt

Efficiëntie

Mogelijkheid tot het creëren van een

transcript van patiënten probleem

 

VoordelenVoordelenVoordelenWerkingWerkingWerking

Verzekeraar

Artsen

Patienten

Patienten
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