Beeldzorg 2.0 De nieuwe generatie in beeldbellen.

Gehandicaptenzorg

verdienmodel
kwaliteitsverbetering

Gehandicaptenzorg
Kostenefficiënte inzet van personeel en hardware. Nieuwe toekomstbestendige omzet.

Beeldzorg/chat

Alarmering

Persoonlijk profiel

Zorgcentrale

Centrale agenda

Zorgmanager

Medicatiecontrole

Entertainment

1. Zorgcentrale 24/7: gemak, contact & veiligheid. Schermsturing voor extra 		
hulpopties. Via persoonlijk profiel situaties inschatten, informatie en aanwijzingen
geven en cliënten thuis ondersteunen met doornemen dag en dagstructuur.
2. Kostenefficiënte medicatiecontrole: 4 ogen controle bij risicovolle medicatie. 		
Zoals insuline spuiten en wondcontrole (live) via beeldzorg ondersteunen.
3. Onnodige ambulante en avondzorg voorkomen: situaties via beeldzorg 		
kostenefficiënt managen. Intra- en extramuraal. Op VG-locaties kan MBOgeschoold personeel ruggespraak houden met HBO-professional op afstand.
4. Cliënten willen zelfredzaamheid, vooral LVG: zij ervaren beeldzorg niet als 		
onpersoonlijk. Kostenefficiënt bereik en contact met zorgmijders.
5. Bij ziekte kunnen cliënten thuis blijven: via beeldzorg contact en controle. 		
Geen medewerker nodig op locatie. Anders moeten cliënten vaak verplicht mee.
6. Nieuwe toekomstbestendige omzetkansen: groeimodel met steeds nieuwe 		
functies; wekservice, controle bestellen, budget, enz. Intra- en extramuraal.
7. Optimaliseren van de samenwerking met verwanten: extra contactopties, 		
zorghulp en gedeelde verantwoording organiseren.

Thuismeting

Zorg & services

Domotica

Gezond eten

Sociale match

Vrijwilligers

Vervoer

OV

Mobiléa beoordeeld door
VG-organisaties:
Omdat ontwikkeling van het aanbod, aansluitend bij

Niet door beeldschermovername, maar door het

de nieuwe zorgvraag die ontstaat, noodzakelijk was

oplichten van de betreffende knoppen. Uiteindelijk

hebben we gezocht naar een nieuw aanbod van

is Mobiléa door hen als meest plezierige systeem

beeldzorg, dat doorontwikkeld kan worden naar een

gekozen. Met Mobiléa willen we naar een situatie

breder aanbod van ondersteuning op afstand. We

waarbij jong en oud zich maximaal ondersteund

hebben onderzoek gedaan naar het meest pas-

voelen, zonder dat zij zich aangetast voelen in hun

sende systeem. Daarin hebben we de cliënten nauw

privacy.

betrokken. We zijn een pilot met Mobiléa aangegaan.

Mieke Draijer
Directeur Medische Zaken Zorggroep Alliade

Prachtig vonden de cliënten dat. Het is overzichtelijk,
betrouwbaar, je kunt met meerdere mensen tegelijk
bellen en cliënten ondersteunen op afstand.

Connecting Hands biedt Begeleid Wonen in een

dit project ook schermsturing en schermovername

beschermde woonomgeving aan mensen met een

ontwikkeld. Hierdoor kan een hulpverlener de cliënt

verstandelijke beperking. Wij stellen ons ten doel de

op afstand ondersteunen. Zo draagt Mobiléa bij aan

zorgvraag van de cliënt optimaal te kunnen beant-

het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt.

woorden. Met Mobiléa kunnen cliënten vragen stellen

Jan Stuve,
Directeur/Bestuurder Connecting Hands

aan hun hulpverleners, wanneer het hen schikt en
vanuit hun eigen veilige omgeving. De mogelijkheid
om het netwerk van de cliënt in een beeldbelgesprek
te betrekken kan effectiviteit en snelheid genereren
in het zorgproces. Naast de beeldbelfunctie is in

Reik is het expertise- en behandelcentrum in het

2014 ontstaan door het samengaan van Tjallinga-

Noorden voor de behandeling en begeleiding van

hiem, Driever’s Dale en lvb-onderdelen van Talant.

kinderen, jongeren en volwassenen met een licht
verstandelijke beperking. Reik helpt mensen met een
licht verstandelijke beperking verder, door uit zichzelf
te halen wat ze in zich hebben. Reik biedt ondersteuning bij wonen en werken, hulp bij opgroeien en
opvoeden, training en behandeling. Reik is 1 januari

Maatwerk en kwaliteitsverbetering voor uw intra- en extramurale cliënten.
Intra-/extramuraal

Zorgcentrale

Beeldzorg 2.0

ZiekenhuisThuis

Thuismeting

Domotica

Zorg&services

* samenwerking
zorg en verwanten
* medicatiecontrole
* monitoring
* ondersteuning
gezond leven
* dagstructuur
* reminders
* informatie geven

* 24/7 veilig gevoel
* alarmering
* helpen verwanten
* voorkomen
ambulante zorg
* laagdrempelig
sociaal contact
* helpen naar meer
zelfredzaamheid

* via geluid en beeld
meer mogelijkheden
* BYOD geen dure
hardware
* schermsturing om
het zelf te leren
* op afstand helpen
* gecoördineerde
centrale agenda

* contact met (huis)
arts en familie
* zelf zorg&services
kunnen regelen
* verkorting
opnametijd door
gezonder eten
* uitleg en hulp bij
medicatie

* op afstand
monitoren.
* meer privacy en
zelfredzaamheid
* minder reistijd en
kosten
* hartslag
* bloeddruk
* gewicht, enz.

* op afstand via
schermsturing
bedienbaar
*ondersteunen
zelfredzaam wonen
* nachtverlichting
* aan-/uitzetten
apparatuur
* beveiliging, enz.

* generiek systeem
* geen aparte app’s
* via schermsturing
ondersteund
* maaltijden
* kleding
* schoonmaak
* budget
* dagbesteding enz.
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