Zorgcase Thuisbegeleiding

Succesvolle opschaling in de Thuisbegeleiding.
De uitgangspunten van onze innovatie:

Innovatie met Beeldzorg:

Met vele tienduizenden professionals en vrijwilligers werken

Beeldzorg leent zich bijzonder goed in de thuisbegeleiding.

zorgorganisaties elke dag aan betere zorg. Zij moeten zich

Dit is bewezen tijdens pilots vanuit een brede scope qua

voorbereiden op de periode van vergrijzing waarin minder (financiële)

doelstellingen. Daarnaast zijn er aanvullende positieve bevindingen

middelen beschikbaar zijn om kwalitatieve goede zorg te leveren aan

opgehaald. Beeldzorg blijkt naast het begeleiden van cliënten ook

meer cliënten. Zorgtechnologie ter verhoging van de eigen regie en

een prima hulpmiddel te zijn voor het aanhaken van mantelzorgers,

zelfredzaamheid van cliënten is hierin een belangrijke pijler.

de huisarts, psycholoog en Wmo medewerkers van de gemeente.

Beeldzorg in de thuisbegeleiding is bewezen
efficiënt, effectief en kostenbesparend.
Rekensom van de meest voorkomende praktijkcasus:

Beeldzorg verbetert het werkproces en de zorgkwaliteit.

De client heeft twee begeleidingsmomenten per week van 1 uur.

•

en het bevorderen van sociale contacten.

Voortaan wordt er 1 per week met Beeldzorg ingevuld. Dit scheelt:
2x 17 km aan reiskosten à € 0,30 cent per km = € 10,20

Draagt bij aan langer zelfstandig leven, gevoel van veiligheid

•

Maakt de Thuisbegeleiding efficiënter en doelmatiger:
andere begeleidingsmomenten en minder reistijd/-kosten.

2x 20 minuten aan reistijd à € 45,- per uur = € 30,24 minuten aan gesprekstijd omdat Beeldzorg 40% korter

•

Gebruikersgemak voor cliënten en zich geholpen voelen.

duurt a € 45,- per uur = € 18,- In totaal € 58,20 per keer.

•

Zorgt voor een verbetering qua (leef)structuur.

Dat is dus € 232,80 per maand per cliënt.

•

Zorgt voor een betere focus op de cliëntvraag.

Daar gaan dan nog de kosten van Mobiléa Beeldzorg van af

•

Is effectief bij inzet van meerdere thuisbegeleiders op 1 cliënt.

en de eventuele kosten voor de inzet van een device.

•

Bij een crisis of als extra begeleiding snel kunnen schakelen.
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Pure eenvoud in beeldzorg

Beeldzorg is praktischer;
betere focus op de cliëntvraag.
“Het implementeren van beeldzorg in de thuisbegeleiding

Succesvolle bevindingen en bewezen resultaten uit de praktijk:

vraagt om een goede voorbereiding en duidelijke visie, want de

• Cliënten in de thuisbegeleiding ervaren beeldzorg als prettig en zinvol.

ideeën daarover lopen in de praktijk vaak teveel door elkaar.

• Beeldzorg is praktisch en kent een betere focus op de cliëntvraag.

Relevante vragen zijn onder andere: Bij welke cliënten? Welke

• De beeldbel App van Mobilea is goed te bedienen.

ondersteuningsvragen? Inzetten van leen-devices of eigen

• Een deel van de cliënten is bereid een eigen device aan te schaffen.

apparatuur? Daarnaast is het belangrijk dat de zorgverleners

• Beeldzorg geeft structuur en vereist strakke planning en voorbereiding.

doordrongen zijn van het nut en de noodzaak van beeldzorg en

• Door beeldzorg minder reisbewegingen. Dit scheelt tijd en geld.

goed zijn opgeleid in de werking. Dat vereist naast een strakke

• Het op afstand aanschakelen van andere zorgprofessionals werkt goed.

planning een coaching gerichte aanpak. Onze werkwijze daarin
wordt in de praktijk als prettig en effectief ervaren.
Optimale ondersteuning van IT-gerelateerde en procedurele
zaken zijn tevens voorwaarden. Een passende rapportagestructuur over het gebruik is daarbij onmisbaar. En last but
not least de applicatie die handig is in gebruik voor zowel de
zorgverlener als de zorgvrager.”

• Mantelzorgers zijn gratis aan te sluiten. Die bevordert de sociale contacten.
• Het contact met de thuisbegeleider is hetzelfde gebleven.
• Beeldzorg wordt ook ingezet voor een “ventilerend gesprek”.
• De kwaliteit van de verbinding is bepalend voor het succes.
• Regel- en planningszaken lenen zich goed voor beeldzorg.
• Beeldzorg is goed inzetbaar als vervanging bij ziekte of verlof.
• Beeldzorg kan ook vanuit het vakantieadres in binnen- en buitenland.
• Mobiléa heeft voldoende functionaliteit voor effectieve beeldzorg.
• Voor effectieve inzet is een vertrouwensband van belang.

Alexander Stuivenwold
Managing partner en projectleider
‘Beeldzorg in de thuisbegeleiding’.

• Naast inzet in geplande contacten is beeldzorg ook erg geschikt
voor ongepland contact.
• De Supportdesk van Mobilea werkt snel en adequaat.
• Begeleiding op afstand vraag aanvullende competenties.

Samengevat:
Met Mobiléa beeldzorg kan de thuisbegeleiding aantoonbaar
effectiever en efficiënter (lees besparing van tijd en geld) worden
uitgevoerd. Cliënten worden door de zorg op afstand sneller weer
zelfstandig en hebben digitale toegang tot een groter sociaal netwerk.
We geven u graag meer toelichting op basis van de
opgehaalde resultaten in de praktijk.

Beeldzorg is naast het begeleiden van de cliënten
ook een goed hulpmiddel bij de communicatie tussen zorgprofessionals.
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