
Meet up ‘Opschalen van 
beeldschermzorg’

Met Jasper de Beus, Merlijne Sonneveld
en Erik-Jan Smits

22 april 2021

Chat

Dit event wordt opgenomen

Huisregels:



PROGRAMMA 

1. Toelichting Fasttrack Beeldschermzorg & online leernetwerk

2. Twee praktijkvoorbeelden opschalen beeldschermzorg 

• Opschalen Vicasa bij ASVZ – Erik-Jan Smits

• Opschalen Compaan bij Amaris Zorggroep – Merlijne Sonneveld en 
Jasper de Beus 

3. Valkuilen en randvoorwaarden voor opschalen 

4. Afsluiting en evaluatie 
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ONLINE LEERNETWERK SET-UP

3https://embrace.vitavalley.nl/

https://embrace.vitavalley.nl/


FASTTRACK BEELDSCHERMZORG
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https://vitavalley.nl/kennisdeling/set-up/stappen-van-de-fasttrack-beeldschermzorg/


PRAKTIJKVOORBEELDEN 

• VVT

• Revalidatie 

• Huisartsen 

• Fysiotherapie

• GGZ

• WMO
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https://vitavalley.nl/dossier-digitale-zorg-in-de-huisartsenpraktijk/


VERSCHUIVEN FOCUS NAAR:
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• Technische duurzaamheid

• Organisatorische duurzaamheid

• Financiële duurzaamheid

https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/Maatschappelijke-business-case-beeldzorg.pdf


BREAK-OUT ROOMS: PRAKTIJKVOORBEELDEN

Praktijkvoorbeeld ASVZ 

• >500 cliënten 

• Oplossing: Vicasa 

• Doelgroep: LVB

• Geplande beeldzorg met name 
via vaste begeleider

• Regio Drechtsteden, Midden-
Holland en Brabant 

Praktijkvoorbeeld Amaris 
Zorggroep 

• 40-50 cliënten 

• Oplossing: Compaan tablet en 
Compaan app 

• Doelgroep: thuiszorgcliënten

• Centraal beeldzorgteam 

• Regio: Gooi- en Vechtstreek 
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PRESENTATIES TIJDENS BREAK-OUT SESSIES

Presentatie Amaris met Jasper de Beus en Merlijne 

Sonneveld volgt in slides hierna.

Presentatie ASVZ met Erik-Jan Smits kun je bekijken 

via de volgende link:

https://www.mentimeter.com/s/30ff335d73492c74dbc59

8a2f6ea0fd6/84113834bceb
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Beeldzorg Meet-up
VitaValley

Digitaal wat kan, dichtbij wat moet

Merlijne Sonneveld, Manager Innovatie Amaris

Jasper de Beus, Projectleider Innovatie Amaris

22-04-2021



Trends in zorg & innovatie 
Digitaal wat kan, dichtbij wat moet

Blended care

Combi van o.a.

Fysieke zorg

Zelf meten

Videoconsult

Telerevalidatie

Technologie in 

Sturen obv

data en AI 

Het signaleren 
en handelen op 
basis van data

Direct sturen op 
gecombineerde 
informatie

Individu

Nadruk op 
preventie 

Zelfinzicht in 
gezondheid en 
welzijn

Bekendheid met 
digitale zorg

Preventieve 
inzet 

Eigen regie

Autonomie

Voorkeur zorg-
vorm

Zelf meten en 
meer zelf sturen

PGO

Regionale samenwerking



Waarom innoveert Amaris?



Visie op Digitale Zorg

• Zorg wordt duurder; 

• Minder personeel beschikbaar; 

• Meer en meer ouderen

 Dus Digitale Zorg

Digitaal wat kan, 
dichtbij wat moet

Blended Care

Digitale Zorg

Beeldzorg



We kijken vernieuwend 
naar verandering

Hoe kijken we naar verandering?



1. Start maart 2020

2. >85 cliënten online

3. >100 medewerkers getraind

4. Dagelijks beeldzorgteam beschikbaar

5. Mentaliteitsverandering is ingezet

Cliënt: “Ik voel me vrijer en veiliger omdat ik weet dat de zorg maar
een telefoontje weg is.”

Collega uit de wijk: “Mijn ervaringen met beeldzorg zijn eigenlijk
best wel goed. Boven verwachting. Ik vond het best wel een
drempel om er aan te beginnen, maar ik merk dat de cliënten het
over het algemeen best goed ontvangen ”

Status en resultaten 



Beeldzorg vanuit 4 perspectieven

Cliënt Zorgverlener

Organisatie Techniek



Wat werkt wel
1. Begeleiden
2. N=1  N = ∞
3. Ken je doelgroep
4. Succesverhalen

Tips
1. Doelgroep: focus, hou contact en 

pas aan waar
2. Oplossing: intuïtief en 

betrouwbaar
3. Beeldzorgteam

De cliënt

Succesverhalen delen



Wat werkt wel 

1. Succesverhalen delen

2. Voordelen benadrukken

3. Zoek kartrekkers

4. Top down & bottom up

5. Stel demo systemen beschikbaar

Tips

1. Laat de zorgprofessional het verhaal vertellen

2. Cliëntlijsten bespreken

3. Relevante info delen: digitaal en fysiek

4. Goede techniek

5. Maak ‘zorgen’ bespreekbaar

6. Themaweek & structurele aandacht

De zorgprofessional



Wat werkt wel

1. Visie

2. Mandaat voor project

3. Continu resultaten delen (hele organisatie)

4. Verander samen en geef het aandacht

Wat kan beter

1. Tijdsinvestering stakeholders 

2. Behoefte onderzoek intramurale zorg

3. Data gestuurde aanpak (korte en lange termijn)

Tips

1. Doe pilots om te leren

2. Beeldzorgteam 7 dagen per week

De organisatie Blended
Care

Digitale Zorg

Beeldzorg



Wat werkt wel 

1. Match tussen leverancier, techniek en de behoeftes van 
organisatie

2. Kundige en proactieve leverancier

3. Partnership

Tips

1. Betrek de juiste stakeholders

2. Gedeelde visie met leverancier

3. Samenwerking interne ICT en leverancier

4. Bewezen VS nieuwe techniek

5. Voorkom ‘grijs gebied’ in verantwoordelijkheden

6. Pilots doen: zoek de match tussen techniek en doelgroep

7. Stop op tijd

De techniek



 Digitale zorg verder integreren binnen Amaris

 Van project naar structurele inbedding

 Inbedden beeldzorg bij start cliëntreis

 Bekostiging: van SET naar structurele bekostiging
 Declarabele uren prestatie zorgtechnologie wisselen per verzekeraar: vergoeding tussen 0 – 4 uur

 Dit betreft de vergoeding voor de vaste kosten die wij maken. 

 Dit staat los van de echte uren beeldzorg die wij leveren aan cliënten

De toekomst



 Onderzoeken preventieve beeldzorg

 Meetfuncties

 Beeldzorg extramuraal, intramuraal én GRZ

 Door ontwikkelen van inzichtelijk maken verschuiving fysieke zorg naar digitale 
zorg

De toekomst



Digitaal wat kan, dichtbij 
wat moet

Bedankt voor jullie 
aandacht!



Pim Ketelaar – Programmadirecteur

pketelaar@vitavalley.nl

Sanne Kok – Programmamanager

skok@vitavalley.nl

Pasquelle van Ruiten – Programmamanager

pvanruiten@vitavalley.nl

Janneke de Groot – Programmamanager

jdegroot@vitavalley.nl

Dorien Faber – Programma- & Event assistent

dfaber@vitavalley.nl

Dank je wel voor je aandacht
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