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Beeldzorg
Met beeldzorg kunnen uw klanten en hun mantelzorger via beeldbellen overleggen met
zorgverleners. Dat vergroot de vrijheid en zelfstandigheid van klanten. Beeldzorg kan
zorgmomenten van medewerkers vervangen of extra zorgmomenten toevoegen. NAAST
ondersteunt u bij de opstart van beeldzorg en kan het beeldcontact met uw klanten verzorgen.
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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De voordelen van beeldzorg
In de zorg speelt beeldcontact met klanten en
mantelzorgers een steeds grotere rol. Dat is niet vreemd,
want beeldzorg heeft een aantal belangrijke voordelen.
Zorgorganisaties die beginnen met beeldzorg doen dat
vaak om de volgende redenen:
•

•
•

Beeldzorg kan zorgmomenten van medewerkers
vervangen en extra zorgmomenten toevoegen.
Vooral voor organisaties die kampen met
medewerkerskrapte is dat een groot voordeel.
Beeldzorg maakt klanten zelfstandiger en
zelfverzekerder omdat ze minder afhankelijk zijn
van een medewerker die langskomt.
Beeldzorg stimuleert sociaal contact tussen
klanten en mantelzorgers en vrijwilligers.
Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ook
zorgmomenten van het team overnemen.

Een korte toelichting per reden schetst een beeld van de
mogelijkheden van beeldzorg.

Beeldzorg kan zorgmomenten vervangen of toevoegen
Verzorgenden en verpleegkundigen gaan vaak langs bij klanten voor korte controle- of
herinneringsmomenten. Even meekijken met medicatie-inname, controleren hoe een wond zich
ontwikkelt, een klant met dementie herinneren aan de maaltijd. Kortom, ondersteunen en
coachen bij zelfzorg. Veel van deze momenten kunnen ook op afstand plaatsvinden. Dat scheelt
medewerkers veel reistijd.
Omdat een beeldoproep doen laagdrempeliger is dan bij iemand langsgaan, maakt beeldzorg ook
vaak extra controle- of herinneringsmomenten mogelijk. Een zorgmedewerker kan bijvoorbeeld
dagelijks kort vragen of het nog goed met de klant gaat, of met elk medicatiemoment meekijken in
plaats van met een deel van de medicatiemomenten. Dat vergroot de kwaliteit van zorg. Extra
contactmomenten kunnen er bovendien voor zorgen dat klanten zich minder eenzaam voelen.
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Beeldzorg als oplossing voor een medewerkerstekort
Veel zorgorganisaties kampen met medewerkerstekorten. Daardoor ontstaat regelmatig ruimte
in de productieafspraken met zorgverzekeraars. Klanten krijgen dan minder zorg, terwijl er wel
financiering is (onderproductie). Met beeldzorg kunt u de ruimte in de productieafspraken toch
invullen en uw klanten extra ondersteunen. Beeldzorg wordt gewoon vergoed als regulier
onderdeel van de thuiszorg. De exacte vergoedingen verschillen per jaar, per zorgorganisatie en
per verzekeraar. Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Beeldzorg maakt klanten zelfstandiger en zelfverzekerder
De overheid en zorgorganisaties zetten al jaren sterk in op eigen regie en zelfredzaamheid.
Beeldzorg kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Klanten en mantelzorgers kunnen via
beeldzorg namelijk altijd – 24 uur per dag, 7 dagen per week – contact opnemen als ze behoefte
hebben aan ondersteuning. Ze bepalen zelf het moment en hoeven niet te wachten tot er iemand
langskomt. Mensen kunnen bijvoorbeeld beeldbellen als ze ’s nachts in paniek zijn, een
hyperventilatieaanval hebben of niet zeker weten of ze hun steunkousen goed aantrekken. Dit
geeft hun meer regie en meer vertrouwen. Omdat de zorgverlener op afstand geen handelingen
kan overnemen, leidt beeldzorg ook tot betere resultaten bij het aanleren van zelfzorg.
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Ingrid (37), wijkverpleegkundige
‘Mevrouw Heitinga is een gezellige, oudere dame met COPD. Vanwege haar ziekte heeft
ze vier keer per dag medicatie nodig. Medewerkers van ons team kwamen altijd graag bij
haar langs om haar te helpen. Recent hebben we toch besloten om dat te veranderen en
voor deze momenten over te stappen op beeldzorg. We hebben wat tijd geïnvesteerd om
mevrouw Heitinga vertrouwd te maken met beeldbellen, maar het effect is enorm. Het
gaat beter met haar, terwijl we elke week 3,5 uur aan zorgtijd besparen. Gelukkig zie ik
haar nog wel voor andere zorgmomenten. Het is geweldig om te horen dat ze vaker een
blokje omgaat, omdat ze niet op ons hoeft te wachten. Bovendien is ze erg trots omdat ze
op haar leeftijd nog zoiets nieuws heeft geleerd.’

Beeldzorg stimuleert contact tussen klanten en mantelzorgers
Klanten kunnen de beeldbelapp ook gebruiken om te beeldbellen met mantelzorgers. Als uw
medewerkers klanten daarover goed adviseren, kunnen mantelzorgers hierdoor vaak
zorgmomenten van het zorgteam overnemen – ook als ze verder weg wonen. Mantelzorgers
kunnen bijvoorbeeld via beeldcontact een klant herinneren aan eet- en drinkmomenten of
meekijken met het medicatiemoment.
Beeldbellen bevordert ook het sociale contact tussen klanten en mantelzorgers. Een klant kan
bijvoorbeeld virtueel mee-eten met de familie, een bordspel doen of de kleinkinderen voorlezen.
Voor klanten die eenzaam zijn of behoefte hebben aan meer contact kan dit sterk bijdragen aan
hun welbevinden. Ook contact met lotgenoten en vrijwilligers kan via beeldbellen verlopen. Dat
biedt laagdrempelige mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Op die manier voorkomt
beeldzorg ook indirect zorgmomenten.
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Hoe werkt beeldzorg van NAAST?
Beeldzorg inzetten is heel eenvoudig. Als u begint met beeldzorg bepalen uw
wijkverpleegkundigen per klant of beeldzorg een oplossing is voor hun zorgvraag. Als dat zo is
indiceren ze de beeldzorg, vragen ze de techniek aan en maken we afspraken over hoe de
beeldzorg wordt ingezet.
Klanten krijgen vervolgens een beeldbelapp op hun eigen tablet, telefoon of computer. Sommige
organisaties bieden ook tablets in bruikleen aan klanten aan. De beeldbelapp is makkelijk te
gebruiken, ook voor ouderen die nog nooit met apps hebben gewerkt.
Steeds meer organisaties staan open voor de visie “op afstand wat kan, dichtbij wat moet”. En dat
kunnen we samen doen. U kunt verzorgenden en verpleegkundigen van NAAST hier voor
inschakelen. Als u voor die optie kiest, kunnen klanten die beeldzorg ontvangen 24 uur per dag, 7
dagen per week beeldbellen met een medewerker van NAAST. Ook kan NAAST op afgesproken
momenten contact opnemen met uw klanten. Per situatie schatten medewerkers in of ze zelf
advies kunnen geven, of dat het nodig is een medewerker van uw eigen organisatie in te
schakelen. Dat doen we op basis van specifieke protocollen die we samen met u vooraf hebben
opgesteld.
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
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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

Direct alle relevante informatie
Bij een beeldoproep ziet de medewerker van NAAST direct de belangrijke gegevens over de klant
die de organisatie heeft verstrekt bij de intake. Hierdoor kennen we de situatie en weten wat u
ons gevraagd heeft voor deze klant te doen. Ook is het mogelijk dat u uw zorgdossier voor ons
ontsluit zodat wij zelf lezen en rapporteren in het zorgplan.

Zorgvragen, praktische vragen en technische vragen
Klanten kunnen NAAST beeldbellen met zorginhoudelijke vragen, maar ook met vragen van meer
praktische aard. Bijvoorbeeld over openingstijden, afspraken met zorgmedewerkers of
vergoedingen voor diensten. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, of een klant naar de juiste
medewerker binnen uw organisatie te verwijzen, moeten medewerkers van NAAST uiteraard
toegang hebben tot alle relevante informatie.
NAAST heeft ook een speciaal serviceteam dat technische vragen van klanten over de app, tablets,
wifi en dergelijke beantwoordt.
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Waarom beeldzorg in plaats van bellen?
Ten opzichte van bellen heeft beeldbellen
twee grote voordelen. Ten eerste ervaren
klanten beeldcontact als prettiger en
persoonlijker dan belcontact. Ten tweede
maakt beeldbellen veel meer vormen van
ondersteuning mogelijk, omdat
zorgmedewerkers beeldinformatie krijgen. Ze
zien direct hoe het met iemand gaat en
kunnen live meekijken met zorghandelingen.
Ze zien bijvoorbeeld hoe iemand een pufje
inneemt, hoe de foutmelding op de
insulinepomp eruitziet en wat de
bloedsuikerwaarde van een klant is. Op basis
daarvan geven ze passend advies.

Harry van Aalderen (48), mantelzorger
‘Mijn moeder woont in Zeeland, maar al haar kinderen zijn verhuisd naar de Randstad.
Nu ze ouder wordt is dat onhandig. Je bent dik twee uur onderweg en mijn moeder heeft
steeds vaker hulp nodig. Ook laat ze soms doorschemeren dat ze zich eenzaam voelt.
Sinds ze een iPad voor haar 83e verjaardag kreeg, gaat het gelukkig beter. De
verpleegkundige heeft ons kinderen gevraagd om via beeldbellen mee te kijken als ze
haar bloedsuiker meet en als ze haar ogen druppelt. Ik vind dit een erg fijne manier van
contact: je kunt echt iets doen. Mijn moeder is niet echt een beller, maar zo tussen het
oogdruppelen door maakt ze toch wel een praatje. Ze hoort en ziet soms op de
achtergrond hoe mijn dochter pianospeelt, dan is het echt alsof ze even in ons huis
meekijkt.’
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Beeldzorg gecombineerd met andere vormen van zorg op afstand
U kunt beeldzorg ook goed inzetten om andere vormen van zorg op afstand te versterken.
Beeldzorg wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt in combinatie met videomonitoring,
thuismonitoring van chronisch zieken of personenalarmering met valdetectie. Bij deze vormen
van zorg op afstand wordt de situatie van klanten op afstand in de gaten gehouden via
sensoren, camera’s of geüploade gezondheidsgegevens. Vaak hebben zorgverleners daarbij
beeldcontact met klanten als er iets aan de hand is.
NAAST heeft veel ervaring met verschillende vormen van zorg op afstand en kan u hierover
adviseren.
Korte lijnen
Bij NAAST heeft u één vaste contactpersoon bij wie u met al uw vragen over de beeldzorg
terechtkunt. Zelf wijst uw organisatie ook één contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor
deze dienst. 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.

Altijd bereikbaar
Als u gebruikmaakt van de beeldzorg van NAAST, wilt u uiteraard dat klanten altijd ondersteund
kunnen worden. NAAST heeft een uitgebreide noodprocedure om te zorgen dat dat ook in
extreme uitzonderingsgevallen het geval is. Bijvoorbeeld bij 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.
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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Beginnen met beeldzorg
Werkt uw organisatie nog niet met beeldzorg en heeft u interesse? Onze adviseurs kijken graag
samen met u hoe beeldzorg kan aansluiten bij uw wensen, organisatiedoelen en processen. Ook
als u al met beeldzorg werkt en een organisatie zoekt die beeldoproepen van klanten
professioneel en vriendelijk beantwoordt gaan wij graag met u in gesprek.
Omdat NAAST nauw samenwerkt met leveranciers van beeldbelapps, kunnen we de technische
implementatie volledig voor u verzorgen. Ook als u uw klanten leentablets wil aanbieden,
ondersteunen we u daarbij. Ons serviceteam staat in de implementatiefase en daarna altijd klaar
om technische vragen van uw medewerkers en uw klanten te beantwoorden.
Voor succesvolle beeldzorg is het cruciaal dat uw medewerkers hun rol hierin goed kunnen
oppakken. Vanuit NAAST zorgen we voor duidelijke en motiverende werkinstructies en begeleiden
we uw medewerkers om deze nieuwe vorm van zorg goed in te zetten bij uw klanten.
Protocollen op maat
In de implementatiefase besteden we ook veel aandacht aan protocollen waarin staat beschreven
hoe medewerkers van NAAST beeldoproepen moeten afhandelen. Deze vermelden in elk geval
welk type vragen medewerkers zelf beantwoorden en bij welk type vragen klanten en
medewerkers worden doorverbonden naar bijvoorbeeld medewerkers van uw eigen organisatie.
Meestal bevatten de protocollen ook antwoorden op een aantal vragen die vaker gesteld worden.
Wij begeleiden u om protocollen te formuleren die echt aansluiten bij uw werkwijze, doelen en
cultuur. De protocollen zijn ‘levende documenten’ die u tussentijds zelf online kunt aanpassen. Bij
grotere aanpassingen is het verstandig om te overleggen, zodat we onze medewerkers hierover
kunnen instrueren.
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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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