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1 applicatie voor alle vormen van
Beeldzorg:

2. Behandelaren

1. Zorgteams

- beeldconsult
- digitale wachtkamer en wachtrij
- voorkomen no-show: per direct in call
- uitleg en informatie op afstand geven
- arbodienst, fysio, logopedie, geriatrie
- op de persoon verfijnde functionaliteit

- medicijn- en wondcontrole
- begeleiden op afstand: instanties bellen,
gezond eten, medicijn inname, post, enz.
- onderling (zelfsturend) team overleg
- extra zorgmomenten geven
- snel bij escalatie op afstand aanwezig

3. Receptiezuil
- nieuwe efficiënte werkwijze
- voor bewoners en bezoekers
- inclusief locatie en taalkeuze
- centraal te regelen
- snel bijschakelen van derden
- flexibel te bemensen
- maatwerk qua ontwerp

Cliënt

4. 24/7 Zorgcentrale

8. Digitale wachtkamer
- beeldconsult flexibel en op afspraak
- doorschakelen en zien hoeveel in wachtrij
- voorkomen no-show: per direct in call
- uitleg en informatie op afstand geven
- snel bij escalatie op afstand aanwezig

Samen de zorg dragen.

Zorg

Mantelzorg

7. Woongroep scherm

- via persoonlijk profiel situatie inschatten
- voorkomen onplanbare en nachtzorg
- begeleiding/controle medicijn inname
- back-up voor zorgteams
- wachtrij en doorschakelen
- derde, zoals arts, bijschakelen

5. Deurintercom

- contact met familie en mantelzorg
- betere afstemming activiteit en bezoek
- grotere betrokkenheid in zorgproces
- begeleider ruggespraak met zorgcentrale
- meekijken bij medicatie- en wondcontrole

6. Thuis begeleiding

- zien wie er bij de voordeur staat
- op afstand voordeur kunnen openen
- maaltijd keuze aangeven
- facilitair; zoals aangeven verstopping
- in contact blijven met partner thuis

- ondersteuning zelfredzaamheid
- voorkomen vereenzaming, ook bij zorgmijders
- aanreiken dagstructuur en preventieve info
- spellen en vermaak als radio/tv/kerktelefoon
- informeren en verbinden mantelzorg
- functies bij dementie
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Te integreren en koppelen met:
Teams
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betere zorg.
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MOBILÉA
We hebben onderzoek gedaan naar het meest passende systeem. Daarin hebben we de cliënten nauw
betrokken. We zijn een pilot met Mobiléa aangegaan. Prachtig vonden de cliënten dat. Het is overzichtelijk,
betrouwbaar, je kunt met meerdere mensen tegelijk bellen en cliënten ondersteunen op afstand. Uiteindelijk is Mobiléa door hen als meest plezierige systeem gekozen. Met Mobiléa willen we naar een situatie
waarbij jong en oud zich maximaal ondersteund voelen, zonder dat zij zich aangetast voelen in hun privacy.

Mieke Draijer - Directeur Medische Zaken Zorggroep Alliade

eHealth visie Mobiléa
Vanwege onze lange termijn visie m.b.t. het ontwikkelen van applicaties
specifiek voor de zorg zijn wij de ideale partner voor zorgaanbieders die op

Cliënt

zoek zijn naar de eHealth-oplossingen voor nu en in de toekomst. In de
komende jaren zullen steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd.
Onze klanten liften dus mee op deze innovaties.

Samen de zorg dragen.
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Mantelzorg

Beeldzorg & chatten
Zie de afbeelding van de zorgdriehoek qua verbinden van de betrokkenen.
Beeldbellen kan met meerdere mensen tegelijk. Gepland en ongepland. Je
kunt elkaar altijd bereiken. Verwanten kunnen gebruik maken van de gratis
versie van Mobiléa waarmee ze met hun naasten kunnen beeldbellen en
chatten.
Foto’s en informatie kunnen eenvoudig en veilig gedeeld worden middels
chat. Via de centrale agenda kunnen contactmomenten met elkaar worden
ingepland en wordt dagstructuur geboden.

Teams en Zorgcentrale
Zorgverleners kunnen worden onderverdeeld in teams. Vanuit deze teams of
direct vanuit de zorgverlener wordt het contact gezocht met de cliënt. Een
cliënt kan ook contact zoeken met zijn of haar team. Met 1 druk op de knop
zonder na te hoeven denken welke zorgverlener gebeld zou moeten worden
wat het voor de cliënt een stuk gemakkelijker maakt. De zorgverleners die op
dat moment dienst hebben in het betreffende team zijn dan bereikbaar.

Geplande- en ongeplande zorg
Wat Mobiléa uniek maakt is dat we naast geplande zorg ook ongeplande
zorg ondersteunen. Zorgverleners, Cliënten en Mantelzorgers kunnen elkaar
onderling beeldbellen waarbij het device wat ze gebruiken gaat rinkelen.
Bovenstaande maakt Mobiléa uniek omdat veel beeldbel oplossingen alleen
werken op basis van een afspraak (linkje of digitale wachtkamer).

Doorschakelen
Als een zorgverlener niet bereikbaar is of niet bereikbaar wil zijn dan kan er
automatisch worden doorgeschakeld naar het achterliggende team. Ook als
een team niet beschikbaar is kan automatisch worden doorgeschakeld naar
bijv. een ander team of 24x7 centrale. Zorgorganisaties werken zelfs op deze
manier samen als ze bijvoorbeeld zelf geen 24x7 centrale hebben. Dit alles
zorgt voor optimale bereikbaarheid voor de cliënt.

Begeleiding op afstand. Contact met mantelzorg. Snel,
veilig en eenvoudig tussendoor contact. Horen en zien
hoe het werkelijk gaat. Ook voor onderling (zelfsturend
en ambulant) team overleg.

Groepsgesprekken / Multidisciplinair Overleg
Je kunt met 50 personen tegelijk beeldbellen. Elke gebruiker kan zelf bepalen
wie hij wil zien en daar eenvoudig tussen switchen. Tijdens een overleg kan
er met 1 druk op de knop een bestaand Mobiléa contact worden toegevoegd
zonder dat deze eerst moet worden uitgenodigd. Bij de betreffende persoon
gaat simpelweg het device rinkelen.
Ook Vast & Mobiel bijschakelen van niet Mobiléa gebruikers in een reeds
lopend beeldbel overleg is hiermee mogelijk. Ideaal om snel even een arts,

Tot 50 in
groepsgesprek

specialist, begeleider of familie erbij te betrekken. Ook via e-mail kan iemand
die nog geen Mobiléa gebruiker is als gast worden uitgenodigd en in beeldbelgesprek worden betrokken.

Bovenstaande kan gepland + ongepland worden opgezet.

Bijschakelen Vaste & Mobiele telefonie
Met deze module kan tijdens een lopend beeldbel gesprek een vast of mobiel

Vast+mobiel
verbinden

nummer worden bijgeschakeld. Hierdoor kan iedereen die niet de Mobiléa
app heeft geïnstalleerd middels een spraakverbinding toch direct in een
beeldbel gesprek plaatsnemen.

Scherm delen, instructies op afstand en foto’s delen in chat
Mobiléa kan Scherm delen en instructies als pdf-bestand op afstand tonen
tijdens beeldzorg. De chat kan tijdens beeldzorg worden gebruikt om anderen
te informeren indien bijvoorbeeld een afspraak uitloopt. Ook kunnen foto’s
onderling worden gedeeld. Zoals ten behoeve van Wondzorg, zorgprotocollen

Cliënten begeleiden, bij medicatie toediening, post
doornemen, contact met instanties, eten koken, enz.
Elkaar zien, instructies tonen en via een vast of mobiel nummer iemand bijschakelen.

tonen aan de cliënt en Dubbele medicatiecontrole en/of MDO.

Agenda
Met behulp van de agenda kan een dagstructuur inclusief reminders worden
aangeboden en kunnen bij het inzetten van zorg op afstand eenvoudig verwanten worden betrokken. Beeldzorg kan naast incidentele zorg ook goed
als geplande zorg worden ingezet.

Gesynchroniseerd met andere agenda’s kan ieder
kostenefficiënt samenwerken. De cliënt ondersteund
met wek-/slaapservice, dagstructuur en reminders. In
de gewone en simpel view.

Beheer en Zorgprofiel functionaliteit
Als organisatie heeft u zelf het beheer over de accounts. Hiermee kunt u zelf
eenvoudig nieuwe accounts aanmaken en bestaande stoppen. Mobiléa kent
de mogelijkheid om rechten via zorgprofielen geautomatiseerd uit te rollen.
Denk hierbij aan een de rechten voor een beheerder, zorgprofessional die
geplande afspraken moet kunnen maken en een cliënt die een super Simpel
View moet hebben met 1 of slechts enkele knoppen om eenvoudig zelfstandig te kunnen beeldbellen. Zie voor Mobiléa Simpel de uitleg hieronder.

Mobiléa Standaard
Medewerkers en cliënten die digitaal enige basiskennis hebben kunnen
werken met de eenvoudige standaard versie. Naast gepland en ongepland
kunnen beeldbellen en chatten een veilige online omgeving voor de
zorgdriehoek: familie/vrienden/buddy-zorgprofessionals en de cliënt/patiënt.

1 ZORG:
links
naar online
informatie

2 CONTACTLIJST:
beeldbellen, chatten
met familie,
kleinkinderen,
vrienden, serviceteam, zorg,
enz.

3 SERVICE:
links
naar online
services

4 EXTRA:
agenda, beheer,
links naar radiostations, kerktelefoon,
weer, nieuws, spellen
(samen en alleen),
routes, uitlegvideo,
enz.

Mobiléa Simpel z.o.z.
In de praktijk hebben we ervaren dat de nog eenvoudigere versie van
Mobiléa, Mobiléa Simpel, helpt bij de acceptatie door eindgebruikers.
Met één of twee keer klikken beeldbellen en chatten. Met één keer klikken
op de helpknop beeldzorg van een zorgmedewerker of zorgcentrale.
De zorgorganisatie kan zelf de knoppen instellen voor de eindgebruiker,
op maat bepalen wat iemand nog wil en kan.

Launcher Digibeet-modus
Speciaal op Android devices kan Mobiléa ook als “Launcher” worden
ingesteld. Dit betekent dat Mobiléa dan nog de enige app is die op het
apparaat kan worden gebruikt. Als je het device aanzet, opnieuw opstart
of op de home knop drukt je komt altijd weer terug in het startscherm
van Mobiléa. Je zult dus niet kunnen ‘verdwalen’ op je device.

SIMPEL INTERFACE EENVOUDIGE BEDIENING KORTE UITLEG:
beeldbellen
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Serviceteam

Wacht tot u
de persoon ziet.

Druk op een
contactknop.

Druk op
beeldbellen

U bent in gesprek.

werking chat
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Serviceteam

Druk op
chat

Druk op een
contactknop.

De chat is open
om berichten te
delen.

agenda
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Druk op
agenda

2

U kunt de agenda
bekijken en krijgt vooraf
herinneringen.

3

Als u op een
afspraak klikt ziet u
alle informatie.

Mobiléa werkt op elke smartphone, tablet en computer
Wij vinden het principe van Bring Your Own Device (BYOD) erg belangrijk. Hierdoor kunnen
cliënten, patiënten en zorgprofessionals zoveel mogelijk gebruik maken van eigen devices.
Zowel Android, iOS en computer. Exacte technische uitleg geven we graag.

Mobiele bereikbaarheid met laag dataverbruik
Beeldzorg komt naast WiFi ook prima tot stand via een 3G of 4G verbinding. We adviseren zelfs 3G of 4G
verbindingen boven een WiFi verbinding. Dit omdat je bij WiFi snel buiten het bereik van de antennes kunt zijn
en in het geval van meerdere gebruikers een minder betrouwbare verbinding kunt hebben.

Mobiléa specialisten in Beeldzorg
Met ons team hebben we jarenlange ontwikkel ervaring en onze applicatie geoptimaliseerd voor goede
bereikbaarheid. Volautomatisch horizontaal schaalbaar en switchen tussen 3G/4G en Wifi netwerk, slechte
verbinding downscalen, enz. We geven graag nadere uitleg.

NEN-ISO gecertificeerd
Mobiléa is op informatiebeveiliging gecertificeerd: ISO 27001 + NEN 7510. Componenten worden actief gemonitord en vele soorten rapportages zijn mogelijk.

SAML authenticatie en 2FA
Mobiléa kan ook worden gekoppeld aan Microsoft Active Directory op basis van SAML authenticatie.
Zorgverleners kunnen hierdoor met hun bestaande werkaccount ook eenvoudig inloggen in Mobiléa. Tevens
kunnen nieuwe zorgverleners op deze manier snel en automatisch worden aangemaakt in Mobiléa en bij
einde dienstverband eenvoudig de toegang tot Mobiléa ontnomen. Hierdoor kan een omgeving met nieuwe
zorgverleners snel worden ingericht en is de authenticatie op een centrale plek geregeld.
2FA is belangrijke eis vanuit AVG en de NEN. Mobiléa kent ook haar eigen Two Factor Authentication.

Koppeling met Nedap ONS, JouwOmgeving of ECD / EPD of koppeling via onze API
Mobiléa heeft een geautoriseerde koppeling met Nedap ONS Agenda en Planning. Hiermee kunnen alle geplande beeldbel afspraken in Nedap ONS worden aangemaakt. Alle geplande maar ook ongeplande beeldbel
gesprekken worden automatisch terug aangeboden vanuit Mobiléa aan Nedap ONS
waar deze kunnen worden afgeletterd t.b.v. de administratie en facturatie.
Mobiléa kent ook een standaard koppeling met JouwOmgeving.
Met de login gegevens van JouwOmgeving kan worden ingelogd in Mobiléa.
Ook geplande afspraken worden onderling uitgewisseld.
Op maat kunnen we ook koppelen met andere ECD / EPD leveranciers.

Integratieproces van Beeldzorg in uw zorgorganisatie.
1 Inzet Beeldzorg in het zorgproces
2 Plan van Aanpak
3 Uitvoering en optimalisatie
4 Evaluatie, borging en vervolg

De resultaten na uitvoering van ons Plan van Aanpak:
1) Doelmatiger kunnen werken met toekomstbestendige blended zorg.
De mix van fysieke zorgverlening en zorg-op-afstand op basis van echte zorghandelingen.
2) Goed inzicht in de diverse voordelen voor de stakeholders.
De zorgorganisatie, het MT, medewerkers, cliënten en de mantelzorg.
3) Goed financieel vergelijk van de huidige uur-factuur bekostiging ten opzichte van
de nieuwe vorm resultaatgerichte bekostiging.
4) De kennis van hoe meetwaardes en verslaglegging eenvoudiger in het ECD
geplaatst kunnen worden.
5) Kennis van hoe blended zorg de cliënten meer eigen regie geeft
op basis van het breed gedragen concept Positieve Gezondheid.
6) Eindrapport met daarin de onderbouwing en het cijfermateriaal voor
nieuwe toekomstbestendige zorgverlening.

ISO 27001:2013
Gecertificeerd
door Brand Compliance

Volledig gecertificeerd.
Conform de nieuwste eisen.

Voor meer informatie neem rechtstreeks contact op met:

						
					

Ronald de Vries
Managing Partner
06 25 044 998 / ronald@mobilea.nl

Ruud Bleeker
						Managing Partner
06 22 498 165 / ruud@mobilea.nl
of bel ons op het algemene nummer 0515 - 700 290
of stuur een mail naar info@mobilea.nl
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