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Technische bereikbaarheid NAAST
Als zorgorganisatie wilt u dat klanten uw teams altijd via één lokaal en goedkoop
telefoonnummer kunnen bereiken. NAAST biedt u de techniek die daarvoor nodig is.
Bovendien kunnen we ook als achterwacht fungeren voor medewerkers die een oproep even
niet kunnen beantwoorden. In deze brochure leest u hoe dat werkt. Heeft u na het lezen nog
verdere vragen? Wij geven graag een toelichting, telefonisch of tijdens een afspraak.
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Teams altijd bereikbaar via lokaal nummer
Voor zorgorganisaties is het belangrijk dat teams goed bereikbaar zijn, het liefst 24 uur per dag.
Klanten die vragen hebben moeten laagdrempelig contact kunnen opnemen met hun eigen team.
Dat geeft een veilig gevoel en zorgt dat uw medewerkers hen op tijd kunnen ondersteunen.
In de praktijk is de bereikbaarheid van teams niet altijd makkelijk te organiseren. Dat leidt
bijvoorbeeld tot de volgende onwenselijke situaties:
•

•

Teams hebben geen eigen nummer. Een klant met een vraag moet in dat geval
medewerkers bellen via individuele 06-nummers. Klanten krijgen daardoor niet altijd
iemand aan de lijn en weten vaak niet wie ze moeten bellen.
Er is één lokaal nummer dat is gekoppeld aan één mobiele teamtelefoon. Daardoor zijn
medewerkers vaak onnodig tijd kwijt als ze die telefoon aan de volgende collega moeten
geven omdat hun bereikbaarheidsdienst afloopt.

Eén vast nummer
Als u gebruikmaakt van de techniek van NAAST zijn uw teams altijd via één vast lokaal nummer
bereikbaar. Dat vergroot de herkenbaarheid voor uw klanten. De techniek is voor medewerkers
heel eenvoudig te gebruiken. Met één kort telefoontje schakelen ze het teamnummer door naar
de mobiele telefoon van de collega die bereikbaarheidsdienst heeft.
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Joke (61), wijkverpleegkundige
‘Wij werkten al jaren met een teamtelefoon. Verpleegkundigen hadden om beurten
bereikbaarheidsdienst. Ons team heeft een vrij groot werkgebied, dus je was altijd wel
even bezig als je de telefoon aan de volgende collega moest geven. Gemiddeld wel twintig
minuten, schat ik. Gelukkig blijkt nu dat het ook anders kan. Onze organisatie is recent
overgestapt op een nieuw systeem waarbij we op onze eigen mobiel bereikbaar zijn. Aan
het eind van mijn dienst hoef ik alleen het nummer van het systeem te bellen en het
telefoonnummer van mijn collega in te toetsen. Als ik dat doe denk ik nog vaak aan de
kilometers die ik anders heen en weer had moeten rijden.’

Achterwacht voor uw teams
NAAST kan de bereikbaarheidstechniek voor uw teams verzorgen, maar ook fungeren als
achterwacht. Als uw medewerkers de telefoon niet kunnen opnemen, worden oproepen
automatisch doorgeschakeld naar NAAST. Dat is bijvoorbeeld handig als medewerkers die
zorghandelingen verrichten bereikbaarheidsdienst hebben, of als u medewerkers niet wil vragen
om ’s nachts bereikbaar te zijn. Door de achterwachtfunctie krijgen uw klanten toch altijd snel een
verzorgende of verpleegkundige aan de lijn.
Als een oproep van een klant wordt doorgeschakeld naar NAAST, vraagt de verpleegkundige of
verzorgende van NAAST waar de klant voor belt. Bij een vraag die geen haast heeft, vraagt zij of
iemand van het team de medewerker later kan terugbellen. Bij een urgente situatie geeft zij zelf
deskundig advies en/of schakelt zij eventueel mantelzorgers, teamleden of andere zorgverleners
in.
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Kwaliteit
Medewerkers van NAAST zijn verzorgenden niveau 3 en BIG-geregistreerde verpleegkundigen
niveau 4 en 5. Zij hebben jarenlange praktijkervaring in de zorg en zijn speciaal opgeleid om op
afstand zorgvragen te beantwoorden. Alle medewerkers volgen regelmatig verplichte bijscholing,
bijvoorbeeld over erkende methoden voor gestructureerde analyse (ABCDE) en overdracht (SBAR)
aan andere zorgverleners. Ook volgen zij bijscholing om te zorgen dat hun zorginhoudelijke kennis
actueel blijft. 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

Protocollen op maat
Als u gebruikmaakt van de achterwachtfunctie stellen we samen met u protocollen op. In die
protocollen staat onder meer in welke situaties een oproep wordt doorgeschakeld naar NAAST. U
kunt bijvoorbeeld kiezen om oproepen die het team niet aanneemt na een bepaald aantal
seconden door te schakelen, of om oproepen buiten werktijden automatisch door te schakelen.
Ook over wat de medewerkers van NAAST in welke situatie precies doen maken we zorgvuldige
afspraken.
Wij begeleiden u om protocollen te formuleren die echt aansluiten bij uw werkwijze, doelen en
cultuur. NAAST heeft hier veel ervaring mee: wij bieden achterwachtdiensten aan veel
verschillende zorgorganisaties in Nederland.

NAAST • Technische bereikbaarheid

← 5 →

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

Korte lijnen
Bij NAAST heeft u één vaste contactpersoon bij wie u met al uw vragen over de
bereikbaarheidsdiensten terechtkunt. Zelf wijst uw organisatie ook één contactpersoon aan die
verantwoordelijk is voor deze diensten. Deze contactpersoon is onder meer het aanspreekpunt bij
ongebruikelijke situaties, zoals een ongebruikelijke vraag waarop actie nodig is, een incident of
een storing. Zo blijven de lijnen kort.

Andrea (26), verpleegkundige
‘Afgelopen dinsdag had ik bereikbaarheidsdienst. Net toen ik druk bezig was met een
stoma kreeg ik een telefoontje. Dat kon ik dus niet aannemen. Even later werd ik gebeld
door iemand van NAAST. Ze had een klant van me gesproken die voor het eerst een
hyperventilatie-aanval had gehad. Samen met deze meneer had ze het stappenplan voor
zo’n aanval doorlopen. Het ging weer goed met hem, maar hij was wel behoorlijk
geschrokken. Het leek haar goed om dat snel te laten weten. Ik was heel dankbaar, want
deze klant had eerder in paniek een keer 112 gebeld, waarna er – onnodig – een
ambulance was gekomen. Ik ben gelijk even langsgegaan. Gelukkig was er nu niets meer
aan de hand en zat hij ontspannen wielrennen op tv te kijken.’
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Altijd bereikbaar
Als u gebruikmaakt van de technische bereikbaarheid, wilt u uiteraard dat telefoontjes in alle
gevallen goed worden doorgeschakeld. 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.
Implementatie
U kunt ongeveer in een maand met de technische bereikbaarheid van start. Tijdens de
implementatiefase bereidt onze partner KPN de techniek voor, maken we werkinstructies voor uw
medewerkers, koppelen we eventueel systemen met klantgegevens en planningen, stellen we
samen protocollen en werkwijzen op en instrueren we de medewerkers van NAAST.

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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