
Bewezen blended care in de Wijkverpleging. 

Zorgcase Wijkverpleging

De uitgangspunten van onze innovatie: 

Zorgorganisaties moeten doelmatiger werken en kampen met 

personeelsgebrek. Het goed integreren van beeldzorg optimaliseert 

hun werkproces. VVT-organisaties kennen allemaal cliënten die op 

afstand goed kunnen worden ondersteund met beeldzorg. Mobiléa 

heeft in co-creatie met de bij haar betrokken implementatiepartners 

en zorgorganisaties dit proces onderzocht, in kaart gebracht en tot 

een in de praktijk goed werkende oplossing ontwikkeld. 

Beeldzorg met Mobiléa: 

Een applicatie die over gebruiksgemak, goede technologie en 

functionaliteit beschikt vormt de basis. De aanschaf van speciale 

apparatuur is niet nodig. Mobiléa werkt op ieders smartphone, 

tablet en computer. Veilig en betrouwbaar. Eenvoud in gebruik voor 

cliënt en zorgmedewerker. Open om aan te sluiten op elk dossier. 

Persoonlijk op de cliënt en zorgbehoefte af te stemmen. Niet alleen 

monitoring van gezondheid, maar echt ondersteunend in de zorg. 

Pure eenvoud in Beeldzorg in co-creatie ontwikkeld. 
De zorgorganisatie in haar kracht en de cliënt zelfredzamer. 

Het resultaat is een succesvolle samenwerking: 

Mobiléa optimaliseert uw zorgprocessen samen met specialistische 

partners. Aantoonbaar op basis van tevreden cliënten, kwaliteits-

verbetering en een kortere tijdbesteding. Wij bieden u een toekom-

stgerichte visie op de zorg. Oftewel wat werkt in de praktijk en hoe 

kun je dit werkbaar maken in de eigen organisatie? Na vele jaren 

de technologie in co-creatie te hebben verfijnd maken we nu grote 

stappen qua opschaling en borging. Mobiléa geeft vrijheid en ge-

mak voor de cliënt. De inzet kan worden afgestemd op de zorgvra-

gen. Vaker contact is mogelijk. Onplanbare en nachtzorg kan beter 

worden voorkomen. 
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Rekenvoorbeeld van een praktijkcasus insulinerondes: 

De medewerker doet met een insulineronde 5 bezoeken à 

15 minuten per dag. Voortaan worden deze momenten met 

Beeldzorg ingevuld. Dit scheelt dagelijks:

40 km aan reiskosten à € 0,30 cent per km = € 12,- 

50 minuten aan reistijd à € 45,- per uur = € 37,50

5x 9= 45 minuten aan gesprekstijd omdat Beeldzorg 40% korter 

duurt a € 45,- per uur = € 20,25 In totaal € 69,75 per dag. 

Dat is dus € 2092,50 per maand per insulineronde. 

Daar gaan dan nog de kosten van Mobiléa Beeldzorg van af en de 

eventuele kosten voor de inzet van een device.  

Partner in beeldzorg



Beeldzorg is blended care;
wij optimaliseren uw processen. 
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Inzet van beeldzorg in de wijkverpleging: 
Algemeen Dagelijks Levensverrichtingen

Als controlemoment ‘s ochtends/’s avonds: hoe gaat het? Is het de cliënt 

gelukt zich aan of uit te kleden, zijn maaltijd te nuttigen? Ook het bieden en 

doornemen van de dagstructuur. 

Medicatie controle

Controle op het tijdstip van inname en de juiste medicatie (hoeveelheid).

Dubbele controle bij risicovolle medicatie.

Advies bij het plakken van medicatiepleister en dergelijke.

Verpleegtechnische ondersteuning

Het ondersteunen en adviseren van cliënten en mantelzorgers bij het aanleren 

en begeleiden van handelingen als meten van bloedsuikerwaardes, spuiten 

van insuline, gebruik van inhaler bij COPD en bij het verzorgen van een wond. 

Extra controle op herstel/begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis en/of 

behandeling. Het monitoren van metingen door de cliënt zelf. 

Communicatiemiddel in de zorgdriehoek

Onderling tussen de cliënt, mantelzorg en verbonden zorgverleners. 

Zoals bij indicatie- en evaluatiegesprekken. Ook ten behoeve van MDO. 

Alle functionaliteit voor geplande en ongeplande beeldzorg: 
Geplande beeldzorg: 

Eenvoudig plannen vanuit Mobiléa of vanuit uw dossier. 

Ongeplande beeldzorg: 

Mobiléa beschikt tevens over alle benodigde functies om ongeplande zorg 

geautomatiseerd en simpel op te vangen. Via 1 knop kunt u uw organisatie 

bereikbaar maken op het tijdstip naar wens. Uw medewerkers kunnen goed 

samenwerken. Er kan worden doorgeschakeld naar een externe zorgcentrale. 

Levert Beeldzorg voordelen en tijdswinst op?

Ja door het vervallen van reistijd en reiskosten. Ook is Beeldzorg sneller in te 

passen in een korte tijd waarin niets gepland staat. Daarnaast valt op dat de 

gesprekken veel gerichter verlopen en de zorgvraag centraal staat. 

Wij helpen mensen hun zelfredzaamheid te vergroten en vaker eenvoudig contact te hebben.

De insteek voor resultaat en borging:
“Mobiléa beeldzorg levert een bijdrage aan het langer 

zelfstandig leven en het bevorderen van de sociale contacten. 

Bovendien kunnen de diensten en handelingen door zorg op 

afstand tegen aantoonbaar lagere kosten worden geleverd.

Samen met de direct betrokkenen zoeken we naar een goede 

balans tussen de beeldzorgmomenten en bezoeken aan huis. 

Daarin is een duidelijke visie van belang. We stellen deze graag 

samen met u op en dragen die uit. Ook richting cliënten, want 

die zijn de belangrijkste spelers in het proces. Een strakke 

aansturing van dit proces is belangrijk om de gestelde doelen 

te behalen.” 

Partner in beeldzorg


