Jaarverslag over 2018

Uitspraak van een van onze
cliënten:
‘Het geeft een veilig gevoel dat je
hulp kunt vragen.’
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Welkom bij NAAST
De kwaliteit van zorg én de kwaliteit van leven verbeteren. Daar staan wij voor bij
NAAST Medisch Service Centrum. Ons eerste jaar als verzelfstandigde organisatie voor
zorg op afstand stond in het teken van groei en ontwikkeling. Het is dan ook met
gepaste trots dat ik u het jaarverslag van NAAST aanbied.
We hebben onze wortels in het voormalige Medisch Service Center van Sensire, maar
zijn tegelijkertijd een kersverse zelfstandige organisatie. Daarom hebben we ons best
gedaan om in dit jaarverslag niet slechts de mijlpalen van 2018 te benoemen. Graag
neem ik u ook mee in wie NAAST is en waar ze voor staat.
Dit jaarverslag is ook een uitnodiging. Een uitnodiging om met ons samen te werken aan
de uitdagingen in een omgeving met een groeiende zorgvraag, een krapper wordende
arbeidsmarkt, waarmee de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg onder druk komt te
staan. De transitie naar een herdefiniëring van de zorg met behulp van onder andere
e-health is onontkoombaar en al in volle gang. Samen leveren we het bewijs dat we de
zorg betaalbaar, efficiënt en ook warm en menselijk kunnen houden. Voor de mensen
die zorg nodig hebben én voor de mensen die in de zorg werken.
Zorg op afstand, heel dichtbij. Van harte hoop ik dat dit
jaarverslag u inspireert.
René Baljon
directeur NAAST
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Maarten Van Rixtel, bestuurder van Sensire:
“Sensire heeft altijd de visie gehad dat digitale zorgverlening de toekomst
is. Daar hebben we dan ook al veel in geïnvesteerd. Met de verzelfstandiging kan NAAST zich verder ontwikkelen en nog beter voldoen aan de
wensen van onze klanten in het land.”

Corporate story
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat wil iedereen. Niet alleen de kwetsbare of
ouder wordende mens, die het liefst zo veel mogelijk de regie over het eigen leven
houdt. Maar ook zorgorganisaties en de overheid, die voor een grote uitdaging staan
om de zorg betaalbaar en efficiënt te houden.
Bij NAAST bewijzen we dat mensen met deskundige zorg op afstand daadwerkelijk
langer veilig en met maximale zelfregie kunnen blijven wonen op de enige plek die echt
hun ‘thuis’ is. Onze specialistische verpleegkundige kennis en onze technologische
oplossingen sluiten perfect aan op de warme zorg van de zorgorganisaties met wie we
samenwerken. Zodat iedereen doet waar hij het best in is, en de klant zich veilig en
geborgen voelt.
We leveren zorg op afstand. Dat is de term voor alle manieren waarop zorg niet wordt
gegeven via persoonlijk contact, maar via de computer of de telefoon. Bij NAAST zitten
dag en nacht verpleegkundigen die reageren op personenalarmering, hartfilmpjes
beoordelen en bijvoorbeeld meekijken bij verpleegtechnische handelingen en de
inname van medicijnen. Zo hoeven mensen minder voor controles naar de dokter of het
ziekenhuis, terwijl hun gezondheid en verzorging veel nauwkeuriger worden gevolgd.
Zorg op afstand, heel dichtbij. Door er te zijn, steeds als mensen ondersteuning nodig
hebben, maar door ons niet verder te mengen in iemands leven dan voor deze hulp
noodzakelijk is. Zo verleent NAAST enerzijds actieve ondersteuning en is ze anderzijds
de stille kracht die 24 uur per dag klaar staat en op elk moment in actie kan komen.
Voor de oudere en voor de zorgorganisatie.
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Bekijk de corporate film over NAAST

Wie is NAAST?

NAAST ging als zelfstandige onderneming van start op 1 januari 2018, na jaren ervaring
te hebben opgedaan als het Medisch Service Center van Sensire. De verzelfstandiging
stelt NAAST in staat om onbeperkt haar vleugels uit te slaan in Nederland. Zo’n 53
zorgorganisaties zijn al klant van NAAST, waarbij dagelijks circa 110.000 mensen zorg op
afstand genieten. Zo profiteren zorgafnemers en -organisaties van de voordelen van
schaalgrootte en efficiency.
NAAST zet in op een optimaal gebruik van technologische hulpmiddelen en is voortdurend op het innovatieve pad. Op het gebied van bereikbaarheid en
personenalarmering staat onze centrale continu op scherp. Met digitale toepassingen
en diensten voor zorg op afstand ondersteunen we onder meer het tijdig innemen van
medicijnen, verpleegkundige handelingen via een beeldverbinding en voorzien we in
videomonitoring en telecardiologie. En we zijn de betrouwbare vinger aan de pols bij
COPD, hartfalen en andere aandoeningen die zorgvuldige monitoring behoeven.

NAAST in het kort
NAAST Medisch Service Centrum biedt zorg op afstand aan zorginstellingen en huisartsen. NAAST is een dochteronderneming van Sensire,
maar met een eigen identiteit en actief in heel Nederland.
Missie

Door digitale oplossingen, gecombineerd met deskundige zorg op afstand,
biedt NAAST mensen veiligheid, vrijheid en regie in hun leven. In elke
levensfase, tijdens ziekte en kwetsbaarheid.
Visie

Zo tilt NAAST de zorg voor mensen naar een hoger niveau. En zo stelt NAAST ook de
mensen in de zorg in staat om te werken op de toppen van hun kunnen. De verpleegkundigen van NAAST zijn door hun gedeelde kennis en passie de optimale
gesprekspartner voor hun collega’s bij de cliënten. Ze nemen werk uit handen en
combineren grondige analyse met een mensgerichte benadering.
De toekomst van de zorg is interessant en uitdagend. Samen met haar klanten helpt
NAAST die toekomst in goede banen te leiden. Zodat we mensen samen de veiligheid
en zekerheid kunnen bieden waarnaar ze verlangen, zowel voor zichzelf als voor hun
naasten.
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NAAST is als nieuwe speler in het zorgsysteem een antwoord op de
veranderende zorg in Nederland. Door digitale zorg te leveren door de
gehele zorgketen en door een innovatieve koploper te zijn.

Zorgvernieuwing in de praktijk
Bij NAAST is zorg op afstand een werkwoord, een geheel van toepassingen waarmee
we samen met de zorgorganisaties dagelijks bijdragen aan de kwaliteit van zorg en
leven. Hier vindt u een paar voorbeelden van innovatieve samenwerking en zorg
vernieuwingen die we zelf in gang hebben gezet.
BrabantZorg: thuiszorg zuiniger én zinniger maken
BrabantZorg, met 5.500 medewerkers een van ’s lands grootste zorgorganisaties voor
ouderen, bracht per 1 maart van dit jaar haar hele meldbank over naar NAAST.
Sindsdien worden telefonische en alarmeringshulpvragen bij BrabantZorg opgenomen
in het Gelderse Varsseveld en worden, indien nodig, vanuit de centrale van NAAST de
thuiszorgteams van BrabantZorg ingeseind. Inmiddels vindt onder begeleiding van
NAAST ook de implementatie plaats van nieuwe innovatieve diensten zoals verpleegkundige assistentie op afstand, medicatie dubbel controle, videomonitoring en
beeldzorg.
Roger Otte, voorzitter van de raad van bestuur van BrabantZorg:

“Dit is geen klassieke overeenkomst tussen een klant en een leverancier. Het wordt pas echt
leuk als we in een volwaardig partnerschap met NAAST samen mooie dingen gaan ontwikkelen. We zien nu al dat we meer kunnen doen voor meer cliënten. Dat komt vooral omdat
er bij NAAST professionele verpleegkundigen aan het scherm zitten, die op een hoog niveau
kunnen beoordelen wat er moet gebeuren. Daardoor hoeven de teams minder op pad dan
voorheen en kunnen ze hun werk beter doen.”
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Zorgvisie Magazine 11, november 2018
INNOVATIE

ZUINIGE EN ZINNIGE OUDERENZORG

Thuiszorg in
Brabant via de

Achterhoek

Met de vergrijzing, steeds complexere zorg en meer dan 10.000
vacatures heeft de ouderenzorg een flinke uitdaging. Waar uitdagingen
zijn, liggen kansen. Met zorg op afstand grijpen BrabantZorg en NAAST
Medisch Service Centrum in Varsseveld zo’n kans.
tekst Wouter Bax beeld NAAST

‘W

e zien nu al
dat we
meer
kunnen
doen voor
meer
cliënten’, zegt Roger Otto, voorzitter van
de raad van bestuur van BrabantZorg.
BrabantZorg, met 5.500 medewerkers
een van ’s lands grootste zorgorganisaties
voor ouderen, bracht per 1 maart van dit
jaar haar hele meldkamer over naar
NAAST, een verzelfstandigd onderdeel
van de Gelderse zorgaanbieder Sensire.
Sindsdien worden telefonische en
alarmeringshulpvragen bij BrabantZorg
opgenomen in het Gelderse Varsseveld.
Indien nodig seint de centrale van
NAAST de thuiszorgteams van BrabantZorg in.
Dat de zorgaanbieder meer kan doen
voor meer cliënten wijt Otto aan de
professionele verpleegkundigen die bij
NAAST aan het scherm zitten. ‘Zij
kunnen goed beoordelen wat er moet
gebeuren. Daardoor hoeven onze
teams minder vaak onnodig op pad
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dan voorheen en kunnen ze hun werk
beter doen.’

Ziekte minder prominent
Zorg op afstand is een verzamelterm
voor alle manieren waarop zorg niet
wordt gegeven via fysieke aanwezigheid,
maar via beeld, telefoon of de computer.
Op afstand maar zeker niet afstandelijk.
‘Aanbieders van zorg zijn met dit soort
middelen bescheidener aanwezig in het
leven van mensen’, zegt directeur René
Baljon van NAAST. ‘Als je minder naar
het ziekenhuis moet voor controles, of
als er minder zorgverleners bij je thuis
hoeven te komen, dan wordt je ziekte
hopelijk een minder prominent deel van
je leven. Terwijl je wel dag en nacht een
zorgprofessional kunt bereiken als dat
nodig is. Zorg op afstand kan de zorg dus
niet alleen zuiniger, maar ook zinniger
maken.’
Het financiële voordeel hebben ze bij
Brabantzorg nog niet precies uitgerekend, maar zeker is dat ze voorheen
geld toelegden op hun meldkamer. ‘De
systemen zijn duur: de hardware, de

programma’s, de verbindingen, de
infrastructuur’, legt Otto uit. ‘Voor een
24/7-bezetting heb je in totaal al gauw
tien mensen nodig, terwijl je zelfs met
3.000 cliënten in de meldbank ook
momenten hebt waarop je maar twee
telefoontjes per uur krijgt. En ten slotte
krijgen we steeds complexere zorgvragen waardoor je hooggekwalificeerde,
dus relatief dure mensen moet
inzetten.’

Zorg op afstand innoveren
Organisaties voor zorg op afstand
hebben dus schaalgrootte nodig om
rendabel te zijn. Dat is de reden waarom
NAAST op 1 december vorig jaar een
zelfstandig onderdeel van Sensire werd.
Het bedrijf heeft over heel Nederland
zijn vleugels uitgeslagen. ‘Je moet voor
zorg op afstand continuïteit bieden,
maar aan één “stoel” ben je zo tonnen
kwijt’, zegt Baljon. ‘En de complexe
ict-architectuur moet je niet alleen
onderhouden maar ook verder ontwikkelen, want we staan nog maar aan het
begin. De zorg op afstand innoveren is

bij uitstek iets wat we samen met onze
klanten willen doen.’
Otto van BrabantZorg wil niets liever:
‘Dit is geen klassieke overeenkomst
tussen een klant en een leverancier. Het
wordt pas echt leuk als we in een
volwaardig partnerschap met NAAST
samen mooie dingen gaan ontwikkelen.’
NAAST biedt bijvoorbeeld sinds kort ook
videomonitoring voor thuiswonende
mensen met dementie bij BrabantZorg.
Als iemand uit bed is gestapt en na een
tijdje nog niet is teruggekeerd, komt een
signaal binnen en wordt direct (mantel)
zorg ingezet. Zo kunnen mensen langer
thuis blijven wonen en wordt opname in
een verpleeghuis uitgesteld.
Er kan nog veel meer. De verpleegkundigen van NAAST ondersteunen met
coaching de zelfzorg via beeldcontact. Ze
kunnen meekijken bij verpleegtechnische handelingen en controleren bij de
inname van medicijnen. Ze beoordelen
dagelijks honderden hartritmestroken
voor huisartsenpraktijken in Nederland
en ze monitoren, analyseren en acteren
op de gegevens die klanten zelf aanleveren via hun iPad, zoals de bloeddruk, de
hartslag en het gewicht van mensen met
hartfalen of COPD. ‘Zo hoeven deze
patiënten veel minder vaak voor controle
naar de poli dan voorheen. Ze worden
wel gebeld als er iets afwijkends te zien is
en dan gelijk op een professionele

manier bevraagd en geadviseerd, zodat
tijdig passende maatregelen kunnen
worden genomen’, zegt Otto.

Voor cliënt en maatschappij
De positieve reacties van cliënten op dit
soort innovaties hebben Otto aangenaam verrast. ‘De eerste reflex in de
maatschappij is vaak: je splitst mensen
technologie in de maag om er zelf beter
van te worden. Of er is het beeld dat de
technologie de zorg “zakelijk” en
“onpersoonlijk” maakt. Maar wij zijn
ervan overtuigd dat het leven voor
mensen fijner is als ze zelfstandig en
zelfredzaam zijn.’ Daarnaast wijst Otto
erop dat het past bij de maatschappelijke opdracht van zorgorganisaties. ‘Wij
ondersteunen zoveel mogelijk cliënten
in hun dagelijkse zorgbehoeftes’, zegt
Otto. ‘De maatschappij verwacht van
ons dat we dat effectief en efficiënt
doen. Dat betekent dat we al onze
verpleegkundigen en verzorgenden
inzetten op de dingen die ze het beste
kunnen. Als mensen meer sociaal
contact willen, moet je met die schaarste
iets doen. Wij concentreren ons op de
primaire zorg.’
Zorg op afstand is onvermijdelijk om de
uitdagingen in de ouderenzorg te lijf te
gaan, is de overtuiging van Otto en
Baljon, maar daarmee is het nog geen
gemeengoed. Verpleegkundigen en

verzorgenden gaan anders werken,
ziekenhuizen en specialisten moeten
wennen aan andere vormen van
controle en informatie-uitwisseling en
de zorgverzekeraars zullen het moeten
faciliteren. ‘Zorg op afstand betekent
minder bezoeken aan de poli en minder
druk op de huisartsen’, zegt Baljon, ‘maar
wij zullen als sector zelf die voordelen
voor andere partijen moeten aantonen.’
Dat geldt ook voor de cliënt. Otto is daar
eerlijk over: ‘Als organisatie moet je de
vernieuwing in alles uitstralen, maar
niet elke zorgmedewerker kan de
voordelen van de innovatie nu al
overbrengen bij de cliënt. Eigenlijk kun
je het beste twintigers op pad sturen. Die
zeggen tegen cliënten: ‘Ik zie dat mijn
opa bang is om te vallen, en kijk eens
wat we daar op hebben bedacht. Dat
spreekt mensen aan.’
De ambitie is groot. ‘Wat mij betreft
doen we dit voor BrabantZorg én voor
heel Nederland’, zegt Otto. ‘Als het gaat
om efficiency en economische
ontwikkeling denkt iedereen aan het
bedrijfsleven. Bedrijven showen trots
hun financiële resultaten en gaan mee
op stoere handelsmissies. Maar als je
kijkt naar de efficiencyslag en innovatie
in de zorgsector, levert de zorg
evengoed een grote bijdrage. Ook aan
de “BV Nederland”. Daar mogen we
best trots op zijn.’
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COPD: alleen naar de poli als dat écht nodig is
Met NAAST als permanente krachtbron onder de motorkap sloegen de huisartsen
coöperatie Zuid-Kennemerland, het netwerk van fysiotherapeuten FysiQ, de
zorgorganisaties Kennemerhart en Zorgbalans, het Spaarne Gasthuis, de zorg
verzekeraar Zilveren Kruis en innovatieve partners de handen ineen voor ‘COPD in de
buurt’.
Dankzij de speciale app ‘Thuismeten’ volgen COPD-patiënten zelf het verloop van hun
ziekte en kijken zorgprofessionals op afstand mee via beeldbellen. Het voordeel is dat
mensen met COPD minder voor controle naar het ziekenhuis hoeven, meer regie over
hun leven hebben en zich veilig voelen doordat gespecialiseerde verpleegkundigen dag
en nacht bereikbaar zijn.
Peter Paardekooper, Huisartsen Centrum Zandvoort:

“Voor mensen met COPD is een ziekenhuisbezoek zwaar vanwege hun beperkte
longinhoud. Daar komt bij dat controles op vaste momenten zijn en we er dan niet altijd
zijn wanneer de zorg écht nodig is. Dankzij Thuismeten kan dat wel; patiënten kunnen met
artsen en verpleegkundigen veilig informatie uitwisselen en beeldbellen via de speciale app
op een tablet. Zo krijgen ze inzicht in hun leefstijl en de invloed daarvan op hun gezondheid.
Alleen als het nodig is, maken we een afspraak in het ziekenhuis. In 2019 willen we deze
unieke samenwerking verder uitbreiden.”
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Zorgvernieuwing in ontwikkeling
We zijn continu bezig met vernieuwing op het gebied van zorg op afstand, het doel is
altijd om mensen met meer regie veilig thuis te kunnen laten wonen én zorg
professionals op afstand te ondersteunen. Enkele voorbeelden zijn:
Wondzorgpropositie

Dit jaar hebben we de wondzorg propositie ontwikkeld. Via een app kan de verpleegkundige of verzorgende in de wijk, advies op afstand inwinnen over de verzorging van
complexe wonden. In 2019 is deze dienst beschikbaar voor onze klanten.
Coördinatiepunt Eerstelijns Verblijf

Ook is het coördinatiepunt Eerstelijns Verblijf gerealiseerd. NAAST voert hierbij de
eerste triage uit waarbij vast wordt gesteld of een persoon in aanmerking komt voor
een opname. Vervolgens leggen we contact met de instellingen die deze zorg leveren.
Stoplichtmodel

Om de slag naar preventie te maken is er gewerkt aan de ontwikkeling van een
stoplichtmodel voor personenalarmering. Op basis van het alarmgedrag van klanten
brengen we in kaart of ouderen mogelijk extra kwetsbaar zijn, voor gemeenten helpt
deze informatie om tijdig de juiste zorg op de juiste plek te kunnen organiseren.
Nachtzorg

De vraag naar zorg ’s nachts is relatief klein, maar groeit gestaag. Door de uitgestrekte
werkgebieden in de nacht zijn de aanrijtijden vaak lang. Hierdoor moeten cliënten met
acute zorgvragen soms langer op hulp wachten dan verantwoord is. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden werken partijen in de Achterhoek samen om de nachtzorg
efficiënter en effectiever te organiseren.
Om goed en veilig te kunnen samenwerken is het voor de acute zorgvragen en alarmeringen in de nacht wenselijk om volgens één systematiek te werken: één aanmeldplek
voor iedere ongeplande zorgvraag (inclusief alarmering) waar op deskundige wijze de
uitvraag (triage) plaatsvindt en waar de coördinatie van inzet van de juiste zorgverlener
gebeurt.
NAAST is het coördinatiepunt waar alle vragen voor niet geplande zorg binnenkomen.
Wanneer vanuit de triage van zorgprofessionals van NAAST blijkt dat de uitruk van een
nachtzorgteam noodzakelijk is, dan zorgt NAAST voor adequate inzet overdracht naar
het mobiele nachtteam. Onnodige inzet wordt daarmee voorkomen.
<<
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Uitspraak van een van onze cliënten:
“Het geeft een gevoel van zekerheid als je alleen woont.”

Evenementen in 2018
Hoog bezoek van Apple
Op woensdag 16 mei 2018 bracht Steven Gipstein, wereldwijd de hoogste baas van
Apple Healthcare, een bezoek aan Nederland en maakte hij kennis met NAAST. Hij sprak
met Maarten van Rixtel, de voorzitter van de raad van bestuur van Sensire, René Baljon,
directeur NAAST en ook met de minister van VWS. Onderwerp van gesprek was hoe
toepassingen op de iPad e-health verder kunnen ondersteunen. Steven bekeek een
videopresentatie over NAAST en sprak via een live-verbinding met Willemine, een
verpleegkundige van NAAST. Op 21 september volgde een werkbezoek van Apple UK,
waarbij ook FocusCura vertegenwoordigd was.
Aandacht uit Den Haag
Politiek en bestuurlijk Den Haag volgde de ontwikkelingen bij NAAST in het afgelopen
jaar met grote belangstelling. Zo bracht minister Bruins van Volksgezondheid een
bezoek aan de partijen die samenwerken in het programma InBeeld. De minister ging
live met een klant in gesprek via de iPad en liet zich informeren over de diensten voor
zorg op afstand van NAAST.
NAAST ontving een delegatie van de VVD-fractie van de Tweede Kamer in Varsseveld.
De Kamerleden toonden zich onder de indruk van de mogelijkheden en de innovatie op
het gebied van zorg op afstand. Ook Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg (CDA), onder
meer woordvoerder op het gebied van zorg, vereerde NAAST met een bezoek.
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Steven Gipstein, Apple Healthcare:

“Mooi om te zien hoe beeldzorg positieve impact heeft op de regie
en de levensstijl van het individu. Ook voor de familie is die sociale
dimensie heel belangrijk. NAAST is een unieke organisatie.”

Bekijk de vlog van Willemine Willemsen en Loes van der Leest, verpleegkundigen
NAAST

Symposium InBeeld
Op het symposium InBeeld, op 13 april 2018 in Doetinchem, mochten NAAST en haar
samenwerkingspartners alle aspecten van thuismeten bij COPD en hartfalen
presenteren aan de aanwezigen. De zaal was goed gevuld met verpleegkundigen,
specialistisch verpleegkundigen, longartsen, huisartsen, cardiologen en bestuurders uit
heel Nederland. Tevens gaf NAAST-directeur René Baljon het publiek een kijkje achter
de schermen bij NAAST. Het was een mooie en enerverende dag.
Winnaar van de Primary Care Award 2018
Supertrots waren we, samen met Slingeland Ziekenhuis, Sensire, Menzis, Focus Cura en
Room to, op de Primary Care Award 2018 voor ons gezamenlijk innovatieve project
COPD InBeeld! Op 27 april mocht NAAST de prijs in ontvangst nemen.
Bezoekers uit het buitenland
Bij een bezoek van een delegatie van Welch Allyn/Mortara Benelux werd het gezelschap
rondgeleid bij NAAST Medisch Service Centrum. Het gesprek ging met name over het
monitoren van patiënten in de thuissituatie en wat daarbij de mogelijkheden zijn. Dit
bezoek krijgt een vervolg met collega’s van de Amerikaanse ontwikkelingsafdeling van
deze organisatie.
Begin oktober kwam er een regionale delegatie uit Zweden die door FocusCura
eveneens op het pad van NAAST was gezet. De artsen, verpleegkundigen, IT’ers en een
bestuurder uit de regio lieten zich belangstellend informeren over hoe zorg op afstand
in hun regio is in te zetten en hoe ze medewerkers in de zorg kunnen inspireren tot
vernieuwingen in de zorg.
Representatie
Op 2 oktober 2018 was NAAST met een stand aanwezig bij de Dag van de Medicatie
veiligheid.
Op 7 november 2018 was NAAST vertegenwoordigd bij het Captains diner Mobile
Health
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De internationale vakjury van de Primary Care Award:

“InBeeld is het meeste uitzonderlijke initiatief op het gebied van
eerstelijnszorg in Value Based Healthcare in Europa.”

Voorbeeld:
zorg op afstand in de wijk
Het vakblad Zorgvisie besteedde in april 2018 uitgebreid aandacht aan zorg op afstand.
In een interview met ZorgZaak en NAAST komen digitale oplossingen aan bod die
aanvullend zijn op het werk van de wijkverpleegkundige. Daardoor heeft deze meer
gelegenheid om direct contact te hebben met de klant.
Artikel ‘Digitale wijkzorg op maat’ in Zorgvisie ict, april 2018

Bekijk de vlog van Martine Navis verpleegkundige NAAST:
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De kwaliteit van NAAST
Kwaliteitsbeleid is voldoen aan de normen en voortdurend kijken hoe we onze
diensten kunnen verbeteren, zodat we de belofte aan onze klanten kunnen
waarmaken. Dit gebeurde er in 2018 bij NAAST op het gebied van kwaliteit.
Coaching van onze medewerkers
Vanouds investeren we veel in het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers.
Sinds 1 augustus 2018 komt dat ook tot uitdrukking in het steekproefsgewijs opnemen
van gesprekken met cliënten. Vanzelfsprekend kondigen we dit bij aanvang van het
gesprek aan en werken we conform de wetgeving op het gebied van privacy. Onze
cliëntenraad ziet daar mede op toe.
Uitspraak van een van onze cliënten:
Onderzoek klanttevredenheid
Voor het onderdeel personenalarmering heeft een klanttevredenheidonderzoek plaatsgevonden onder 1.230 gebruikers. Het merendeel van de respondenten reageerde met
‘goed’ of ‘uitstekend’ met betrekking tot de manier waarop zij ondersteunt worden
door de verpleegkundige. Van de respondenten gaf 97% aan dat zij ons zouden
aanbevelen bij vrienden of familie.
Inspectiebezoek IGJ
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht NAAST in het eerste kwartaal
van 2018 voor een audit op het gebied van toepassingen voor e-health. Dit deed de IGJ
om een nieuw toetsingskader te testen. De terugkoppeling was zeer positief.
Er vond ook een audit plaats in het kader van het certificaat ISO 9001, een inter
nationale norm voor het management van kwaliteitssystemen. NAAST kreeg daarbij
geen enkele aanmerking.
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“Zo kan ik zelfstandig blijven wonen.”

Uitspraak van een van onze cliënten:
“Omdat het mijn onzekerheid in huis wegneemt, vooraf vele malen
gevallen in huis. Daarna een geruststellende stem aan de telefoon.”

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook NAAST ontkwam niet aan de ontwikkelingen rond de invoering van de AVG. Op alle
fronten zijn zaken ingeregeld om te voldoen aan de wet- en regelgeving voor de
bescherming van gegevens van mensen. In 2018 is de aanzet gegeven om te voldoen
aan de norm van de informatiebeveiliging NEN 7510. In 2019 is de audit succesvol
afgerond.
Uitspraak van een van onze cliënten:
“Goede en correcte behandeling. Ga zo door.”

Bekijk de vlog Sander Wikkerink verpleegkundige NAAST:
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Dit zijn onze klanten
NAAST levert bij uitstek diensten aan business-to-business (B2B). In 2018 had NAAST in
totaal 53 klanten. We begroetten een aantal grotere organisaties in de sector en
breidden de dienstverlening bij een aantal bestaande klanten uit. Tot onze particuliere
klanten behoren mensen die bij ons personenalarmering afnemen.
Interessant is dat we niet alleen zorgorganisaties maar ook huisartsenpraktijken tot
onze klanten mogen rekenen. Zo beoordelen onze verpleegkundigen hartfilmpjes die
ons door huisartsen uit het hele land worden toegestuurd.
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Getuigenissen medewerkers
Martine Navis
verpleegkundige en propositieverantwoordelijke veiligheid

Andrea Bakhuizen
senior adviseur, team zorgvernieuwing

“Zorg op afstand, zo heet het. En toch voelt de afstand tot mensen in dit
werk niet groter dan in het werk als verpleegkundige bij mensen thuis.
Eigenlijk hebben we de mensen op hun best, omdat ze op hun eigen plek
zijn, in hun eigen huis. Daar voelen ze zich veilig en vertrouwd en hebben
ze zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven.

“Het thema ´zorg op afstand´ leeft in
de zorgsector volop. Iedereen heeft
het erover en wil er iets mee. Dat is
goed te begrijpen als je kijkt naar
krapte op de arbeidsmarkt en de
wens om ook kwetsbare mensen
langer veilig thuis te laten wonen en
ze daarbij toch zo veel mogelijk regie
over hun leven te geven.

Ik benader de mensen op dezelfde manier als ik dat met een bezoek zou
doen. Je ziet ook dat ze zich daarom op hun gemak voelen. Soms krijgen
we via het scherm een hele tour door het huis en langs de foto’s van de
kleinkinderen.
Ik krijg energie van mijn werk als ik in de moeilijkste tijden naast de
mensen kan gaan staan en dingen voor ze kan regelen en advies kan
geven. Het is echt fijn om te merken dat mensen zich op moeilijke en
angstige ogenblikken echt ondersteund en geholpen voelen.
Daar krijg ik ook veel voor terug. Zo
ontvingen we eens geborduurde
engeltjes voor op de iPad, of een
traktatie omdat iemand 100 jaar was
geworden. Het is ontroerend om te
zien dat cliënten onze zorg precies zo
ervaren als we het bedoelen:
vertrouwd en dichtbij.”
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Toch merken we dat zorgprofessionals zorg op afstand zelf moeten ervaren om te zien wat het
hun cliënten brengt, en hoe het de fysieke zorg aan huis of in een
instelling aanvult. Zorg op afstand is dan ook geen kwestie van een
technologie implementeren, maar vergt echt nieuwe denkpatronen en
processen. In de praktijk zie ik heel snel vertrouwen ontstaan. Het
gevoel van afstandelijkheid, van ‘koude’ zorg, is onterecht.
Het is goed om te zien dat we voor cliënten 24/7 dichtbij en bereikbaar
zijn bij ongerustheid en vragen. NAAST monitort en coacht voor
meerdere regio´s en zorginstellingen patiënten met COPD en/of
hartfalen. Alleen al het gevoel voor chronische patiënten dat zij altijd
zonder drempel bij angst of ongerustheid kunnen inbellen geeft hen een
gerust gevoel. In het verleden zaten deze mensen soms een hele avond
en nacht thuis of belandden ze op een huisartsenpost.
Wij zien bij NAAST dat het thuismonitoren van chronische zieken voor
meer ziektebeelden zou kunnen worden ingezet. Daar zetten we met
het team Zorgvernieuwing vol op in!”

Joyce Boom
manager operations

Artikel ‘Hartfalen – InBeeld, ‘Er kan de komende jaren veel moois
gebeuren’, met hartfalen-verpleegkundige Leon Schotman

“NAAST is een bedrijf om trots op te
zijn. We zijn een koploper en steeds in
beweging, en dat maakt het werk voor
iedereen mooi. In de omgang met
cliënten is geen dag hetzelfde en je
staat met een team van gemotiveerde
collega’s vooraan bij de nieuwste
ontwikkelingen in de zorg. Zo doen we
een experiment met de Smartwatch en
bouwen we aan een platform
waarmee we de kwaliteit van de zorg
nog verder vergroten.
We horen geregeld van onze cliënten dat we er met onze zorg op afstand
in slagen om toegevoegde waarde te leveren. Dat de kwaliteit, de
veiligheid en de efficiëntie dankzij onze samenwerking is toegenomen en
dat collega’s zich zekerder voelen in hun werk. Ons werk slaagt als we de
druk voor verpleegkundigen, verzorgenden en artsen kunnen verlichten
en er tegelijkertijd voor kunnen zorgen dat mensen het contact als
persoonlijk en warm ervaren.
Op de afdeling hoor ik een oudere dame tegen een van de collega’s
zeggen: ‘Wat ben ik blij dat we het weer voor elkaar hebben met de
medicatie. Ik voel me goed. En, voor ik verder ga met het schillen van de
aardappels: wat heb je vandaag een mooi jasje aan!’ Even later gaf de
specialist Ouderengeneeskunde aan dat hij prettig kon handelen op basis
van de triage. Dit horen en zien maakt voor mij dat ik mijn werk met
passie kan doen!”
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Ook op afstand kunnen medewerkers zien hoe het met de cliënten gaat en hen
ondersteunen. Onze cliënten vertellen erover, bijvoorbeeld mevrouw Nuy-Jansen:
“Ik heb mijn vrijheid terug, vroeger was het altijd wachten tot ze kwamen.”
Benieuwd naar haar verhaal? Bekijk de film over Zorg op afstand.

Ons portfolio
Thuismonitoren en coachen van chronisch zieken
Mensen met een chronische ziekte, zoals hartfalen of COPD, moeten vaak naar het
ziekenhuis voor controlebezoeken. Thuismonitoring maakt die bezoeken grotendeels
overbodig. Niet alleen patiënten zelf hebben door thuismonitoring een beter beeld van
hun gezondheid, maar ook hun zorgverleners. Verpleegkundigen van NAAST houden de
gezondheidswaarden op afstand in de gaten. Zij geven advies en schakelen waar nodig
andere zorgverleners in, zoals de specialist van het ziekenhuis.
Dubbele medicatiecontrole
Als een verpleegkundige van een organisatie risicovolle medicatie toedient, zoals
insuline, moet zij volgens de richtlijnen de medicatie laten controleren door een collega.
Deze dubbele medicatiecontrole wordt doorgaans ter plekke uitgevoerd, maar kan ook
op afstand. De verpleegkundige maakt dan een foto van de medicatie en van de 
toedieningslijst of het uitvoeringsverzoek en stuurt deze via een app naar NAAST.
Ondertussen gaat zij verder met haar andere zorgtaken bij de klant. Meestal krijgt de
verpleegkundige binnen een minuut te zien dat de medicatie is goedgekeurd. Als dat
niet zo is, krijgt ze een uitleg. Ze past de medicatie dan aan en stuurt opnieuw een foto
ter controle.
Telecardiologie
Een verdenking op hartritmestoornissen of andere cardiologische problemen zorgt vaak
voor een directe doorverwijzing vanuit de huisarts naar de tweede lijn. Maar met de
inzet van hartritmediagnostiek op afstand kan pre-diagnostiek ook buiten het
ziekenhuis. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Onze ervaren verpleegkundigen zijn
door cardiologen opgeleid om hartritmestroken en 12 lead ECG’s te kunnen beoordelen.
Deze beoordelingen gaan naar de voorschrijvend huisartsen, waarna deze een diagnose
kunnen stellen. Is er directe hulp nodig, dan regelen wij dat natuurlijk.
<<
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Medicatie uitgifte controle
Automatische medicijndispensers (Medido’s) vergroten de medicatieveiligheid en de
therapietrouw van cliënten. NAAST fungeert als achterwacht als cliënten hun medicatie
uit de Medido niet innemen.
Beeldzorg
Met beeldzorg overleggen cliënten en hun mantelzorger via beeldbellen met zorg
verleners. Dat vergroot de vrijheid en zelfstandigheid van cliënten. Beeldzorg kan
zorgmomenten van medewerkers vervangen of extra zorgmomenten toevoegen. NAAST
ondersteunt bij de opstart van beeldzorg en kan het beeldcontact met cliënten
verzorgen.
Verpleegkundige assistentie op afstand
Op elke woonzorglocatie moet dag en nacht een verpleegkundige beschikbaar zijn.
Vooral ‘s nachts kan het moeilijk zijn om aan deze wettelijke verplichting te voldoen,
maar organisaties mogen dit ook op afstand organiseren. Verzorgenden kunnen dan
altijd advies vragen aan een ervaren verpleegkundige, zonder dat die constant fysiek
aanwezig hoeft te zijn. Zo garanderen organisaties dezelfde kwaliteit en veiligheid tegen
aanzienlijk lagere kosten.
Videomonitoring
Videomonitoring vergroot de veiligheid voor klanten en maakt zorgmomenten van
mantelzorgers of medewerkers overbodig. Bijvoorbeeld als het gevaar bestaat dat
iemand ‘s nachts uit bed valt. Met een camera in de slaapkamer bekijkt een
medewerker van NAAST op afstand of alles goed gaat, zonder te storen. We doen dit
meestal op afgesproken tijden, maar we kunnen ook alleen via de camera ‘inkijken’ als
een sensor beweging of geluid meldt.
Service- en bereikbaarheidsdiensten
Cliënten die bellen, chatten of mailen met een vraag…. Al dit soort contactmomenten
hebben invloed op de manier waarop mensen organisaties ervaren. Logisch dus dat
men cliënten goed wil helpen om ze een goed en veilig gevoel te geven. Ook ’s nachts
en in het weekend én voor de eigen medewerkers die vragen hebben of willen
overleggen. Met de bereikbaarheidsdiensten van NAAST zorgen organisaties dat
mensen altijd goed geholpen worden, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
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Personenalarmering
Met personenalarmering zorgen organisaties voor een veilig gevoel bij hun cliënten:
thuis, onderweg en in woonzorglocaties. De cliënt krijgt een apparaat met een alarmknop. Is er iets aan de hand, dan heeft hij met één druk op de knop contact met een
medewerker van NAAST. Waar nodig schakelt NAAST direct passende ondersteuning
in. Soms volstaat het om iemand gerust te stellen, soms nemen we contact op met
en mantelzorger, een medewerker van de betreffende organisatie of de huisarts. Een
enkele keer bellen we 112.
Bovenstaande negen diensten maken het mogelijk om in combinatie nieuwe oplossingen te creëren die bijdragen aan de majeure opgave voor de zorg. Denk hierbij aan het
verhogen van de kwaliteit en veiligheid in de beweging van de chronische zorg naar
thuis. Maar ook aan oplossingen die bijdragen aan het slimmer inzetten van fysieke zorg
in combinatie met zorg op afstand, omdat de arbeidsmarkt steeds nijpender wordt. Ook
kunnen we vanuit de 24/7 beschikbaarheid van NAAST de toegankelijkheid van de zorg
waarborgen. En NAAST kan met haar deskundigheid op procesinnovatie en beschikbaarheid van haar expertise op afstand kosten reduceren. Een mooi voorbeeld van zo’n
gecombineerde dienst is de coördinatie van de nachtzorg (zie pagina 8, nachtzorg).

<<

< 19 >

>>

Uitspraak van een van onze cliënten:
“Geruststellend gevoel, minder angstig ook met name dochter wat
geruster hierdoor.”

NAAST in cijfers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

53 (Zorg)organisaties (ziekenhuizen, VVT, GGZ, welzijn, gemeenten, etc.)
110.000 Individuele cliënten
> 60.000 ritmestroken en ECG’s per jaar (2.500 huisartsen en specialisten)
100.000 medicatie dubbel checks per jaar (binnen 50 seconden)
> 850 Medido in controle
> 1.000 beeldzorg cliënten met een iPad
354 cliënten InBeeld waarvan 132 COPD, 214 hartfalen en 8 COPD en hartfalen

Aantal medewerkers per 31 december 2018:
Verpleegkundigen
Verzorgenden niveau 3
Medewerkers ondersteuning/management
Totaal fte

31
23
18
51

Financiële verantwoording
NAAST is het voormalig Medisch Service Center van Sensire en kreeg in de afgelopen
jaren al een stevige voet aan de grond in de Nederlandse zorgsector. Inmiddels is NAAST
een volledig zelfstandige onderneming die haar vleugels nog verder uitslaat, zodat haar
klanten toenemend kunnen profiteren van schaalgrootte en efficiëntie. Door
tegelijkertijd te opereren onder de hoede van Sensire verzekert NAAST zich van
stabiliteit en een sterke basis met een gezonde financiële huishouding. NAAST is
honderd procent onderdeel van Sensire. Daarom is de financiële verantwoording van
NAAST opgenomen in de jaarrekening van Sensire.

Naast luistert
graag naar u
Hopelijk inspireert dit jaarverslag u tot nadenken over de mogelijkheden
van zorg op afstand. Mogelijk roept dit verslag vragen bij u op of wilt u
reageren. Van harte nodigen we u uit om uw reactie te geven:
info@naast.je

Zorg op afstand
Heel dichtbij
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld
Postbus 123
7050 AC Varsseveld
info@naast.je
0314 35 68 68
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