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Steeds meer woonzorglocaties hebben een uitgebreid domoticasysteem, met bijvoorbeeld 
videocamera’s en sensoren voor beweging en geluid. NAAST kan de monitoring van dit systeem 
’s nachts (deels) op afstand van u overnemen, waardoor minder nachtzorgmedewerkers op 
locatie nodig zijn. In deze brochure leest u hoe de monitoring intramuraal werkt. Heeft u na het 
lezen nog verdere vragen? Wij geven graag een toelichting, telefonisch of tijdens een afspraak. 
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Minder verpleegkundigen ‘s nachts, toch veilig 
 
 
 

 
 
 
Aandacht voor elk signaal 
 
Als u kiest voor monitoring op afstand, komen alle signalen van domoticasensoren bij ons binnen. 
Wij schatten telkens per situatie in of er actie nodig is, onder meer door ‘in te kijken’ via een 
videoverbinding. In sommige situaties stellen we uw bewoners gerust of ondersteunen we hen via 
beeldbellen of een spreekluisterverbinding. Waar nodig schakelen we uw medewerkers op locatie 
in. Ook helpen we medewerkers prioriteiten te stellen bij meerdere meldingen. 
 
 
  

 
Om de veiligheid voor de bewoners te 
vergroten, hebben steeds meer 
woonzorglocaties een uitgebreid 
domoticasysteem. Zo’n systeem bestaat 
bijvoorbeeld uit videocamera’s in algemene 
ruimtes, sensoren voor beweging en geluid, 
alarmeringsknoppen, camera’s en 
spreekluisterverbindingen in de kamers van 
specifieke bewoners. ’s Nachts controleren 
medewerkers de signalen van sensoren en 
ondernemen zij actie als dat nodig is.  
 
Vaak is het moeilijk om ’s avonds en ‘s nachts 
locaties met voldoende verpleegkundigen te 
bemannen, bijvoorbeeld bij kleinschalige 
woonvormen. Monitoring van het 
domoticasysteem op afstand kan dan een 
oplossing zijn. U kunt NAAST inzetten om de 
monitoring hele nachten over te nemen, of 
alleen op afroep bij plotselinge drukte. Zo kunt 
u met minder medewerkers op locatie toch 
zorgen voor veiligheid. 
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8,6 

 
 
 
Lieke (26), verpleegkundige 
‘Tijdens mijn eerste nachtdienst in mijn eentje ging om 4.00 uur een sensor af. Op de 
gang trof ik een mevrouw aan die aan het dwalen was. En juist toen ik bij haar was, kreeg 
ik ook twee meldingen uit het andere huis – onze locatie bestaat uit twee kleinschalige 
woonvormen naast elkaar. Ik werd wat nerveus. Waarschijnlijk merkte de bewoonster 
dat en werd ze daarom dwars: ze wilde niet terug naar bed.  
 
Ik heb snel iemand van NAAST gebeld om te vragen of zij de meldingen in het andere 
huisje wilde bekijken. Toen haalde ik even rustig adem en ben ik kort met de mevrouw op 
een bankje gaan zitten. Daarna wilde ze gelukkig wel mee naar haar kamer. Net toen ik 
klaar was werd ik gebeld door NAAST. Een meneer had waarschijnlijk een nachtmerrie 
gehad, maar hij sliep weer. En in de woonkamer zat een mevrouw wat voor zich uit te 
praten. Eerst ben ik kort bij de meneer langsgegaan, die inderdaad rustig sliep. Daarna 
had ik alle tijd voor de mevrouw in de woonkamer. Erg prettig om voor dit soort situaties 
extra hulp achter de hand te hebben.’ 

 
 
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 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. Intramurale monitoring vindt altijd plaats onder supervisie van een 
verpleegkundige.  
 
NAAST voert intramurale monitoring uit voor verschillende organisaties. We voldoen aan alle 
relevante kwaliteitseisen en zijn gecertificeerd volgens de relevante normeringen, zoals NEN en 
ISO. Wij werken conform de zorgprotocollen van Vilans. 
 
 
 

 
Klanten beoordelen NAAST gemiddeld met het cijfer: 8,6 

 
Privacy gewaarborgd 
Bij monitoring intramuraal is privacy een belangrijk aandachtspunt. NAAST adviseert u hier 
graag over. Ook in onze eigen processen bewaken we altijd zorgvuldig de balans tussen 
veiligheid en privacy. We besteden veel aandacht aan privacy, onder meer door altijd via 
beveiligde verbindingen te werken, geen beelden op te slaan en te zorgen dat alle 
contactmomenten in de systemen worden ‘gelogd’.   
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Dit is NAAST Zorg op afstand. Heel dichtbij.  
 

 
 
 
Zorgvuldige implementatie 
Als uw woonzorglocatie al een domoticasysteem heeft, zorgen we voor een technische koppeling 
met onze centrale, waardoor wij op afstand de rol als achterwacht kunnen vervullen. Voordat u 
met de intramurale monitoring begint, stellen we samen protocollen en werkafspraken op. Hierin 
staat bijvoorbeeld welke situaties NAAST zelf afhandelt en in welke situaties we contact opnemen 
met uw medewerkers. Naast de algemene protocollen stelt u eventueel protocollen op per 
bewoner. Daarin staan onder meer specifieke afspraken en inkijkmomenten. De protocollen zijn 
‘levende documenten’ die u tussentijds kunt aanpassen. 
 
Werkt u nog niet met domotica? Wij ondersteunen u graag bij het kiezen van een systeem. NAAST 
heeft contacten met verschillende leveranciers van domoticatechnieken. Daardoor kunnen we 
altijd tot een oplossing komen die de veiligheid en vrijheid van de bewoners vergroot en die uw 
medewerkers ontlast. Daarnaast kunnen we u adviseren over hoe u het systeem goed 
implementeert in uw eigen werkprocessen. Ook kijken we samen met u naar mogelijkheden voor 
vergoedingen en subsidies.   
  

 
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 heeft een apart team zorgvernieuwing. Zo 
blijven we onze dienstverlening constant verbeteren 
en weten we ook welke innovaties van andere 
partijen waarde voor u kunnen toevoegen. 
Bijvoorbeeld omdat ze de regie, zelfstandigheid en 
vrijheid van klanten vergroten. Of omdat ze de 
kwaliteit en de veiligheid van de zorg verhogen of de 
werkprocessen efficiënter maken. We vertellen u 
graag in een persoonlijk gesprek meer over de 
mogelijkheden.  
 
www.naast.je – info@naast.je – 0314 35 68 68 
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Korte lijnen 
Bij NAAST heeft u één vaste contactpersoon bij wie u met al uw vragen over monitoring 
terechtkunt. Zelf wijst uw organisatie ook één contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor dit 
onderwerp. Deze contactpersoon is onder meer het aanspreekpunt bij ongebruikelijke situaties, 
zoals een veranderende situatie bij een klant of locatie, een incident of een storing. Zo blijven de 
lijnen kort. 
 
Altijd stand-by 
U wilt er uiteraard op kunnen vertrouwen dat de technologie voor monitoring intramuraal altijd 
werkt. 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.  
 
 
 
 

Peter (51), zorgondernemer kleinschalige woonvorm 
‘Ik was privé een van de eersten met een slimme thermostaat en een auto met 
achteruitrijcamera. In mijn werk ben ik ook iemand die collega’s vaak overtuigt van 
innovatieve oplossingen. Toch moet ik bekennen dat ik ertegen opzag om met domotica 
te beginnen. Er zijn zo veel systemen op de markt, sommige locaties zijn verouderd en 
medewerkers zitten meestal niet te wachten op veranderingen. In het gesprek met NAAST 
was me al snel duidelijk dat zij al deze thema’s herkenden. Ze stelden voor om te 
beginnen met een pilot op één locatie met een jong team, en ze “gidsten” ons door de 
jungle van nieuwe snufjes. Ik heb mijn technisch-innovatieve plezier weer helemaal 
terug.’ 

 

 
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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Interesse? 
 
 
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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