Beeldzorg 2.0 De nieuwe generatie in beeldbellen.

GGZ

verdienmodel
kwaliteitsverbetering

GGZ: kinderen, jeugd en volwassenen
Kostenefficiënte inzet van personeel en hardware. Nieuwe toekomstbestendige omzet.

Beeldzorg/chat

Alarmering

Persoonlijk profiel

Zorgcentrale

Centrale agenda

Zorgmanager

Medicatiecontrole

Entertainment

1. Connectie met persoonlijke zorgcoach: gemak, contact & veiligheid.
Dagstructuur en (etens)tijden aanreiken, herinneren aan afspraken.
2. Via GPS weten waar de mobile device is: daarmee bij persoonlijk contact
hierover zekerheid krijgen. Mobiléa toont wanneer iemand online is of is geweest.
3. Betere monitoring: niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar hoe het gaat.
Kostenefficiënte monitoring inclusief rapportages-export en daarmee verifieerbaar.
4. Online directe ondersteuning: route en instructies ook tijdens beeldbel-gesprek
te delen. Escalaties buiten opnames voorkomen of beter te managen.
5. Kostenefficiënte samenwerking: rondom de cliënt de persoonlijke zorgcirkel
van familie, vrijwilligers en vrienden. Op afstand gecoördineerd via de centrale
agenda. Tijdbesparend en kostenefficiënt. Iedereen betrekken bij het zorgproces.
6. Nieuwe toekomstbestendige omzetkansen: groeimodel met steeds nieuwe
functies; controle budget en koopgedrag, wekservice, enz. Intra- en extramuraal.
7. Ondersteunend bij zorgmijdend gedrag: een chat of beeldbel-gesprek is
laagdrempeliger. Dit kan ook via een multiparty call waarin een huisarts of familielid
op afstand wordt betrokken en het gesprek kan overnemen/doorschakelen.

Thuismeting

Zorg & services

Domotica

Gezond eten

Sociale match

Vrijwilligers

Vervoer

OV

Mobiléa beoordeeld door
GGZ-organisaties:
In een (overgangs)periode, van intramuraal op onze

hulpgroep, of beter de persoonlijke zorgcirkel

locatie naar extramuraal in een eigen woning of bij

genoemd, kan onder leiding van een zelf te kiezen

iemand anders inwonend, is het van groot belang

regisseur het zorgplatform Mobiléa op de wensen

de mogelijkheid van contact op afstand in de eigen

van de zorgvrager instellen en later aanpassen.

veilige en vertrouwde online omgeving zoals Mobiléa

Zorgcoaches krijgen hiermee ook een beter inzicht

die biedt nog tijdelijk te handhaven. Hiermee ontstaat

in de zorgvrager en meer mogelijkheden om 24/7

een extra vangnet en kan er meer worden gedaan

waar echt noodzakelijk persoonlijk te ondersteunen

om te voorkomen dat cliënten terugvallen. Tevens

zonder meteen ter plaatse te hoeven zijn.

is het betrekken van de zorgcirkel rondom de cliënt
hierin een aantoonbare bijdrage qua participatie. De

Nieuwe organisatie in jeugdzorg i.o.
Start komend jaar met tijdelijke opvanglocatie.

Wij werken vanuit de presentiebenadering; wij zijn

en vanuit hun eigen veilige omgeving. De cliënt

er voor onze cliënten, staan naast hen, hebben een

kan hierdoor zelf een eigen digitale omgeving

open houding en werken vanuit betrokkenheid.

creëren en daarbij aangeven waar hij of zij

Connecting Hands ziet elke cliënt als een uniek

behoefte aan heeft. Wij zijn er, in de nabijheid,

persoon die zowel kwaliteiten als uitdagingen kent.

maar ook veilig met Mobiléa op afstand.

De vraag of wij ook kunnen beeldbellen via internet

Jan Stuve,
Directeur/Bestuurder Connecting Hands

wordt ons steeds vaker gesteld. In de toekomst
blijven de zorgvragen van de cliënt centraal staan.
Door middel van Mobiléa kunnen cliënten vragen
stellen aan hun hulpverleners, wanneer het hen schikt

Omdat ontwikkeling van het aanbod, aansluitend bij

Prachtig vonden de cliënten dat. Met Mobiléa

de nieuwe zorgvraag die ontstaat, noodzakelijk was

willen we naar een situatie waarbij jong en oud zich

hebben we gezocht naar een nieuw aanbod van

maximaal ondersteund voelen, zonder dat zij zich

beeldzorg, dat doorontwikkeld kan worden naar een

aangetast voelen in hun privacy.

breder aanbod van ondersteuning op afstand. We

Mieke Draijer
Directeur Medische Zaken Zorggroep Alliade

hebben onderzoek gedaan naar het meest passende systeem. Daarin hebben we de cliënten nauw
betrokken. We zijn een pilot met Mobiléa aangegaan.

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

Zorgcentrale

Beeldzorg 2.0

ZiekenhuisThuis

Thuismeting

Domotica

Zorg&services

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

* 24/7 veilig gevoel
* alarmering
* helpen mantelzorg
* 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
* beveiliging
* aan-/uitzetten
apparatuur
* alarmering, enz.

* generiek systeem
* geen aparte app’s
* via schermsturing
ondersteund
* medicatie
* handleidingen
* informatie/uitleg
* reizen/vervoer,
enz.

Beeldzorg 2.0 De nieuwe generatie in beeldbellen.

Leeuwarderweg 72 8605 AJ Sneek www.mobilea.nl info@mobilea.nl (0515) 85 75 80
Snel persoonlijk contact? Bel Ronald de Vries 06-25 044 998

09.2016

GGZ

