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Verpleegkundige assistentie op afstand
Op elke woonzorglocatie moet dag en nacht een verpleegkundige beschikbaar zijn. U kunt deze
verpleegkundige expertise ook op afstand organiseren. Zo garandeert u dezelfde kwaliteit en
veiligheid tegen aanzienlijk lagere kosten. In deze brochure leest u hoe de verpleegkundige
assistentie op afstand werkt. Heeft u na het lezen nog verdere vragen? Wij geven graag een
toelichting, telefonisch of tijdens een afspraak.
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Dezelfde zorg, lagere kosten
Op elke woonzorglocatie moet dag en nacht een
verpleegkundige aanwezig zijn. Vooral ’s nachts
kan het moeilijk zijn om aan deze wettelijke
verplichting te voldoen. Bovendien is een
verpleegkundige relatief duur, terwijl het meeste
werk door verzorgenden IG (hierna:
verzorgenden) kan worden gedaan. U kan en mag
de verpleegkundige expertise ook op afstand
organiseren. Uw verzorgenden kunnen dan altijd
advies vragen aan een ervaren verpleegkundige,
zonder dat die constant fysiek aanwezig hoeft te
zijn. Zo garandeert u de kwaliteit en veiligheid
tegen aanzienlijk lagere kosten.
De verpleegkundigen van NAAST zijn 24 uur per
dag, 7 dagen per week beschikbaar voor
assistentie op afstand. U kunt ons flexibel
inzetten. Dat biedt bijvoorbeeld uitkomst als er
een verpleegkundige in een team uitvalt.

Rekenvoorbeeld
Een organisatie met 250 bedden hoeft door de verpleegkundige assistentie op afstand 5 fte
minder in te zetten en bespaart zo ruim € 200.000 per jaar.

Effectievere inzet specialist ouderengeneeskunde
Dankzij verpleegkundige assistentie op afstand kunt u ook specialisten ouderengeneeskunde
effectiever inzetten. De verpleegkundigen van NAAST zijn namelijk getraind om in te schatten
welke vervolgactie nodig is (triage). Daardoor wordt alleen een beroep gedaan op de expertise van
de specialist ouderengeneeskunde als dat echt nodig is. Ook op die manier bespaart de
verpleegkundige assistentie op afstand uw organisatie kosten.
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Hoe werkt verpleegkundige assistentie op afstand?
Heeft een verzorgende op uw woonzorglocatie een urgente vraag en is er geen verpleegkundige
collega aanwezig? Dan neemt ze contact op met een verpleegkundige van NAAST. De
verpleegkundige maakt een inschatting van de situatie. Daarbij gebruikt ze ook de informatie uit
het ECD, met eventuele opmerkingen van de arts, en van de gegevens over medicatiegebruik uit
het elektronisch medicatiedossier.
In veel situaties stelt de verpleegkundige zelf een zorgdiagnose en geeft zij op basis daarvan
deskundig advies. Als een verpleegkundige handeling op locatie nodig is, schakelt ze een
verpleegkundige van uw organisatie in. Meestal is dat een medewerker van het mobiele
thuiszorgteam. Bij een medische vraag neemt de verpleegkundige van NAAST contact op met een
specialist ouderengeneeskunde van uw organisatie. De verpleegkundige van NAAST koppelt de
uitkomst altijd terug aan de verzorgende. Ook rapporteert zij in het ECD, zodat de verzorgende
zich op de situatie op locatie kan richten.
Eva (41), verzorgende IG
‘Vorige week hielp ik ’s nachts een bewoner naar het toilet. Ter hoogte van zijn kuit zag ik
een donker plekje op zijn pyjama, precies op de plek waar hij een wond heeft. Ik hielp
hem weer in bed en vroeg of hij meer pijn had. Dat was zo, al de hele dag. Ik trok de
pyjamapijp op. Er zat een flinke vochtplek op het verband. Het leek mij goed om het
verband te verwisselen, maar ik wilde graag even overleggen. Met de iPad heb ik
gebeeldbeld met een verpleegkundige van NAAST. Ik kon haar direct de wond laten zien.
Ze vond het goed dat ik contact had opgenomen en was het eens met mijn voorstel. Ze
adviseerde ook alvast een berichtje te sturen naar de wondverpleegkundige en de
bewoner een pijnstiller te geven. Erg fijn, zo’n overleg midden in de nacht. Ik ging met een
zeker gevoel aan de slag.’
Analyse en overdracht: ABCDE en SBAR
Om een situatie goed in te schatten gebruiken medewerkers van NAAST de ABCDE-methode. Dat
wil zeggen dat we altijd eerst naar de belangrijkste, vitale functies vragen. Vervolgens lopen we
andere onderwerpen af, zodat we zeker weten dat we niets missen. Voor de overdacht naar
andere zorgverleners gebruiken we de SBAR-methodiek. Het onderscheid tussen situatie (S),
achtergrond (B), beoordeling (A) en aanbeveling (R) zorgt voor snelle en eenduidige communicatie.
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Dit is NAAST Zorg op afstand. Heel dichtbij.
Medisch service centrum NAAST biedt betrouwbare,
professionele en warme zorg op afstand. 24 uur per
dag, 7 dagen per week staan ervaren en betrokken
zorgmedewerkers paraat. NAAST zet moderne
technieken slim in om uw organisatie en klanten te
ondersteunen. Wij werken dagelijks voor organisaties
in heel Nederland.
NAAST bestaat uit een zorgcentrale van waaruit we
zorg op afstand bieden, en een speciaal team
zorgvernieuwing. In dit team werken professionals
met jarenlange ervaring op het gebied van zorg op
afstand, innovatie en procesveranderingen. Daardoor
kunnen we organisaties goed adviseren over een
breed scala aan e-health diensten, en ze begeleiden
bij de implementatie. Met onze innovaties sluiten we
aan bij de nieuwste ontwikkelingen rond zorg en
technologie. Daarbij stellen we de veiligheid,
zelfstandigheid en vrijheid van klanten voorop.
www.naast.je – info@naast.je – 0314 35 68 68

Verzorgenden in hun kracht
Verpleegkundige assistentie op afstand blijkt een positief effect te hebben op het functioneren van
verzorgenden. Verzorgenden zijn vaak gewend om altijd samen met een verpleegkundige te
werken. Als zij vaker zelfstandig werken, vergroot dat hun professioneel handelen en staan zij
meer in hun kracht.

Mandy (24), verzorgende
‘Toen ik begon op onze kleinschalige woonvorm, was ik onder de indruk van mijn ervaren
collega’s. De routine straalt ervan af, ze zijn goed in kleine gesprekjes met bewoners en ze
zien het meteen als iemand zijn dag niet heeft. Zelf moest ik meer nadenken bij wat ik
deed en soms twijfelde ik ook over mijn aanpak. Ik keek goed naar mijn collega’s en waar
ik kon stelde ik vragen. Toen we begonnen met de verpleegkundige achterwacht moest ik
vaker alleen beslissingen nemen. In het begin was dat wennen, maar al snel vond ik het
juist heel prettig. Ik merkte dat ik met collega’s erbij soms advies vraag voordat ik heb
nagedacht over wat ik zelf het beste vind. Nu probeer ik altijd eerst zelf een afweging te
maken, ook als er wel een verpleegkundige bij is.’
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Kwaliteit
De verpleegkundige assistentie op afstand van NAAST wordt verzorgd door BIG-geregistreerde
verpleegkundigen niveau 5. Zij hebben jarenlange praktijkervaring in de zorg en zijn speciaal
opgeleid om op afstand zorgvragen te beantwoorden. Medewerkers volgen regelmatig verplichte
bijscholing, bijvoorbeeld over erkende methoden voor gestructureerde analyse (ABCDE) en
overdacht (SBAR) aan andere zorgverleners. Ook volgen zij bijscholing om te zorgen dat hun
zorginhoudelijke kennis actueel blijft, bijvoorbeeld over COPD, CVA, dementie, diabetes, hartfalen,
insuline toedienen en palliatieve zorg.
NAAST voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen en is gecertificeerd volgens de relevante
normeringen, zoals NEN en ISO. Wij werken conform de zorgprotocollen van Vilans.

8,6

Klanten beoordelen NAAST gemiddeld met het cijfer: 8,6

Inzichtelijk contact
Doordat de verpleegkundige van NAAST rapporteert in het ECD kunt u altijd inzien welk advies is
gegeven en welke afspraken zijn gemaakt. Ook nemen wij de gesprekken met uw verzorgenden
op. U kunt deze dus altijd later terugluisteren, bijvoorbeeld na een eventueel incident.
Korte lijnen
Bij NAAST heeft u één vaste contactpersoon bij wie u met al uw vragen over de verpleegkundige
assistentie op afstand terechtkunt. Zelf wijst uw organisatie ook één contactpersoon aan die
verantwoordelijk is voor deze diensten. Zo blijven de lijnen kort.
Uw contactpersoon is onder meer verantwoordelijk voor actuele zorg- en behandelplannen in het
ECD en is het aanspreekpunt bij ongebruikelijke situaties, zoals een incident of een storing.
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Implementatie
U kunt binnen enkele weken met de verpleegkundige assistentie op afstand van start. Tijdens de
implementatiefase is onder meer belangrijk dat NAAST toegang krijgt tot het ECD van de klanten
over wie verzorgenden vragen kunnen stellen. Uw contactpersoon draagt hier zorg voor. Ook
trainen we uw medewerkers, zodat zij goed in het ECD kunnen werken.
We stellen in deze fase ook samen protocollen en werkwijzen op. Daarin staat onder meer via
welk medium uw medewerkers contact opnemen (telefoon of beeldbellen) en welke
verpleegkundigen van uw organisatie wij kunnen inschakelen voor welke locatie. De protocollen
zijn ‘levende documenten’ die u tussentijds altijd kunt aanpassen.
In het begin evalueren we de verpleegkundige assistentie op afstand wekelijks, zodat de nieuwe
werkwijze snel voor al uw medewerkers vanzelfsprekend wordt. We bespreken dan onder meer
casussen en de samenwerking tussen verzorgenden en de verpleegkundigen van NAAST.
Altijd bereikbaar
Als u gebruikmaakt van de verpleegkundige assistentie op afstand, wilt u uiteraard dat uw
medewerkers altijd een verpleegkundige om advies kunnen vragen. NAAST heeft een uitgebreide
noodprocedure om te zorgen dat dat ook in extreme uitzonderingsgevallen het geval is.
Bijvoorbeeld bij telefonie-, stroom- en netwerkstoringen, of bij onderhoud aan het netwerk. Wij
kunnen dan uitwijken naar een ander pand, overschakelen op laptops en gebruikmaken van
reserveservers en noodstroom uit accu’s.
De samenwerking wordt structureel geëvalueerd. Op basis daarvan doen we waar nodig
aanpassingen, bijvoorbeeld aan de protocollen of de werkafspraken.
Jaarlijkse evaluatie
De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan doen we waar nodig
aanpassingen, bijvoorbeeld aan de protocollen of de werkafspraken.
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Bent u benieuwd wat NAAST voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs:
0314 35 68 68
info@naast.je
www.naast.je
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld
Postbus 123
7050 AC Varsseveld
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