Klantcase Jeugdzorg

Reik maakt deel uit van

Mobiléa koppeling met JouwOmgeving
Visie van Reik met betrekking tot Online hulp:

De beoogde doelen van Reik:

Hoe goed en leerzaam gesprekken met hulpverleners ook zijn, daarna

Met Jouw Omgeving was het doel naast het vergroten van ieders

begint het gewone leven weer. Als zich problemen aandienen, wensen

zelfredzaamheid om in het zorgproces onderdelen te vervangen.

cliënten soms dat hun therapeut in de buurt is om mee te denken.

Dit is geslaagd. Het doel met Beeldzorg is niet anders. Dus het

Want hoe ging het ook alweer precies, die nieuwe vaardigheden?

zorgproces nog efficiënter maken. Uit de ervaring van Reik in de

Met Jouw Omgeving is hulp altijd dichtbij als het nodig is, daarom zet

opstartfase van Jouw Omgeving is gebleken dat je kansen zelf

Reik dit online platform in bij behandelingen, begeleiding en therapie.

moet aangrijpen. Ze komen niet naar je toe. Binnen zorggroep

Alle cliënten krijgen een eigen account en kunnen thuis inloggen op

Alliade heeft Mobiléa zich als Beeldzorg-specialist ondertussen

momenten die ze zelf kiezen. Reik wil nu de volgende stap maken qua

bewezen. Niet alleen qua de inzet van Beeldzorg, maar vooral ook

online behandeling door Beeldzorg toe te voegen.

om in co-creatie innovatief zorgoplossingen te ontwikkelen.

De volgende stap in het online behandelen.
Eisen aan beeldbellen in de Jeugdzorg en LVG:

Beeldbellen als ondersteuning in het zorgproces:

Niet elke applicatie is eenvoudig in gebruik. Daarom is Reik op zoek

Reik is een ervaren innovator van digitale zorg. Jouw Omgeving

gegaan naar een voor de doelgroep geschikt product en naar een

heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk platform in de Jeugdzorg

betrouwbare specialist die blijft doorontwikkelen in functionaliteit.

en LVG. Vanuit succesvolle implementaties van Jouw Omgeving is

Beeldzorg wil je als zorgorganisatie ook multi-functioneel kunnen

het bedrijf Zorgbewegers verzelfstandigd. Mobiléa is specialist en

inzetten. Werkend op zoveel mogelijk verschillende apparatuur,

innovator in beeldbellen en chat in de zorg. Door deze nieuwe

gepland en ongepland contact kunnen opnemen, het verbinden

samenwerking zijn alle specialisten gebundeld om de

aan een behandelplan, dossier en/of apparatuur als alarmering.

zorgprocessen verder te optimaliseren en efficiënter te maken.

ISO 27001:2013
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Pure eenvoud in beeldzorg

Beeldzorg ondersteunend
in de Jeugdzorg:
Efficiëntie in het zorgproces toevoegen:

Zorgbewegers: richting geven aan online zorg.
E-health in de organisatie grijpt in op alle onderdelen van de

“ Inmiddels werkt Niels al meer dan 12 jaar binnen de sector LVB.

bedrijfsvoering, aangezien de inzet het primair proces verandert.

Allereerst 10 jaar als behandelaar van jongeren en volwassenen met

Werkprocessen moeten opnieuw worden bepaald, maar denk ook

een LVB in verschillende behandelsettings. De laatste 5 jaar is Niels

aan wat het vraagt van ICT, het opleiden van medewerkers, de

betrokken geweest bij de start van Jouw Omgeving en heeft samen

communicatie en de samenwerking met (andere) zorgaanbieders.

met cliënten, behandelaren, ouders en technici bijgedragen aan het

Hoe verandert de zorginstelling die e-health implementeert? Welke

succesvolle online behandelplatform. Niels is als projectcoördinator

lessen hebben we hierover in de praktijk opgedaan? Hoe kan e-

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diverse digitale tools welke

health het vehikel zijn om organisatieverandering juist bewust in een

binnen Reik worden gebruikt, is betrokken geweest bij

stroomversnelling te brengen en hoe krijg je de mensen hierin mee?

Mediawijsheidprojecten en is de initiatiefnemer van Mediajungle.
Mobiléa: specialist in Beeldzorg.

Ieder zijn specialisme & samen werken aan
de verdere optimalisatie van zorgprocessen.

Als applicatie werkt Mobiléa op ieders eigen smartphone, tablet

Ruime ervaring met eHealth en vanuit dat vertrouwen en de ervaren

gepland vanuit een behandelaar als ongepland richting begeleiding

voordelen in de praktijk is het nu tijd voor vervolgstappen om samen

of een zorgcentrale. Continu geoptimaliseeerd op de actualiteit.

met een team specialisten in de huidige zorgprocessen met Beeldzorg

Zoals het feit dat webbrowsers Safari en Edge nu de technologie

weer een nieuw onderdeel in het zorgproces te vervangen. NoShow is

WebRTC verder gaan integreren. Hierdoor kan Mobiléa ook zonder

een groot probleem en het liever niet ontvangen van thuishulp. Cliënten

App op Mobile Devices gaan functioneren.

en computer. Het kent een veelvoud aan functionaliteit die op de
zorgorganisatie en cliënt dynamisch kan worden afgestemd. Zowel

zijn vaak wel handig met eHealth, dus daar ligt een kans, maar dan
is er het risico van ontlopen en/of afhaken. ”

Verwachte kostenefficiëntie in de zorgprocessen:
1) Minder reistijd: de patiënt hoeft minder vaak naar een

Niels Bloembergen

instelling en de begeleider hoeft niet altijd op huisbezoek.

Zorginnovator

Dit levert veel tijdswinst op en scheelt in de reiskosten.
2) Omdat een beeldbelcontact gemakkelijk ingezet kan worden,
kan dit de druk op de agenda van de zorg doen afnemen en
resulteren in frequenter contact en NoShow worden voorkomen.
3) Beeldzorg kan als ouderondersteuning op afstand ook bijdragen
in een verbetering van de communicatie. Dit doordat er frequenter
en bij problemen laagdrempeliger contact kan worden gelegd.

Aansluitend op de visie van Zorggroep Alliade: Altijd in verbinding!
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