
Pure eenvoud in beeldzorg:

Mobiléa heeft zich volledig gespecialiseerd in beeldzorg. Hierdoor 

beschikt het ontwikkelde systeem over tal van functies en kan het vele 

werkwijzes ondersteunen. Mobiléa biedt zorgtoepassingen en is niet 

beperkt tot sociale ondersteuning. Mobiléa voldoet daarom ook aan 

de informatiebeveiliging conform de NEN7510 en ISO27001. 

Gecertificeerd werken is conform de AVG en de Wabgvz een eis in 

de zorg. Ondertussen maken tienduizenden medewerkers en cliënten 

van alle sectoren gebruik van Mobiléa. Zowel in de GGZ, VVT, LVG, 

artsen, psychologen en behandelaren als ook ziekenhuiszorg. 

Veilig verbonden via beeldzorg: 

Zorg op afstand. Dat biedt Zorgcentrale Noord (ZCN) met 

telefonische en online bereikbaarheid, persoonsalarmering, 

medicatiecontrole en zorg- en leeftechnologie: 24 uur per dag, 

7 dagen per week. Zo zijn tienduizenden cliënten van meer dan 

honderd zorgorganisaties door heel Nederland veilig verbonden met 

zorg. ZCN werkt met de meest geavanceerde en vooruitstrevende 

technieken en is met bewezen en erkende dienstverlening een van 

de grootste zorgcentrales van Nederland. Ook op het gebied van 

beeldzorg werkt ZCN voor meerdere zorgorganisaties.

Mobiléa & Zorgcentrale Noord voor 24/7 beeldzorg.

Partnership van specialisten.  

Bewezen effectief en efficiënt voor alle vormen van zorg: 

Beeldzorg geeft vrijheid en gemak en het werkt eenvoudig op 

smartphone, tablet en computer. Beeldzorg is effectief bij alle 

vormen van zorg. Wij vertellen u graag over de voordelen voor uw

specifieke zorgvragen. Met Beeldzorg is het mogelijk om de zorg 

toekomstbestendig en efficiënt in te richten. We kunnen bewezen 

zorgcases delen en in een project aantonen dat het werkt. 

Flexibiliteit in samenwerking: 

ZCN en Mobiléa hebben beide ruime ervaring in de zorg. Vanuit 

die praktijk denken we graag met u mee hoe beeldzorg uw 

medewerkers, cliënten en mantelzorgers kan helpen. Daarvoor 

maken we samen met u een plan van aanpak. De technieken en 

werkwijzen van ZCN en Mobiléa worden op maat ingericht en zijn 

en daardoor altijd toepasbaar op uw werkwijzen, eisen en wensen.

Partner in beeldzorg
ISO 27001:2013
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Echte zorginhoudelijke toepassingen, borging en een nieuwe toekomstbestendige 
bewezen werkwijze die uw huidige processen optimaliseert en ondersteunt.

Mobiléa & ZCN 
optimaliseren uw zorg-op-afstand. 
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Uw mogelijkheden voor beeldzorg 
met Mobiléa & ZCN: 

1) Volledig overnemen: 
ZCN-Mobiléa zorgt voor een complete beeldzorgcentrale. 
Al uw cliënten worden rechtstreeks aangesloten en krijgen 
24/7 ondersteuning vanuit het zorgplan. 
Denk aan thuisbegeleiding, medicatiebegeleiding, monitoring 
gezondheid, wond- en stomazorg, wek- en slaapservice, bieden 
en controleren dagstructuur, begeleiding vanuit het ziekenhuis 
naar thuis en andere concrete zorg op afstand. 

2) Overnemen op specifieke onderdelen: 
ZCN-Mobiléa zet samen met u een eigen beeldzorgcentrale 
op, waarbij ZCN uw achterwacht wordt. Ook is het daarbij 
mogelijk dat ZCN de afhandeling van het beeldalarm doet. De 
alarmzender kan daarvoor eventueel verbonden worden aan 
beeldzorg. Zo kunnen we letterlijk zien wat er aan de hand is en 
indien nodig degene hulp sturen die past bij de vraag.

3) Overnemen op specifieke tijden: 
ZCN-Mobiléa wordt uw achterwacht op de tijden die u wenst en 
sluit aan op uw werkwijze en processen. Eventueel als overloop, 
wanneer uw eigen medewerkers te druk bezet zijn. 

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden 
voor beeldzorg voor uw organisatie. 
Het inrichten doen wij altijd in co-creatie met u.

Partnership van specialisten.  

Partner in beeldzorg


