Beeld Zorg App
Efficiënte en veilige zorg op afstand

Efficiënte inzet van mensen en middelen

Door zorg op afstand, minder reistijd en doelgerichtere gesprekken

Betere kwaliteit zorg

Beter zicht op de cliënt door meerdere contactmomenten

Beveiligde verbinding

Cliëntcontact in een veilige omgeving - ISO 27001 en NEN 7510

Persoonlijk contact mét respect voor privacy
De zelfredzaamheid van cliënten wordt hiermee vergroot

Beeld Zorg App
De geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg kampen met stijgende zorgkosten en een tekort aan
personeel. Daarnaast verandert de zorgvraag, waarbij de regie langer bij cliënten blijft liggen.
Beeld Zorg App

Met de Beeld Zorg App kunt u zorg op afstand leveren en daarmee slimmer en efficiënter een antwoord
bieden op zorgvragen in de thuiszorg, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. U beeldbelt via
een beveiligde verbinding met uw cliënten. De Beeld Zorg App biedt u de mogelijkheid om effectief en

tegen lagere kosten goede zorg te bieden. Beeldbelgesprekken worden op afspraak ingepland, of op
initiatief van de cliënt. Voor veel begeleiding en zorgtaken – zoals hulp bij medicijninname, controles of

een check hoe het met iemand gaat – biedt de Beeld Zorg App uitkomst. U bespaart reistijd en -kosten
en cliënten ervaren het gebruik van de Beeld Zorg App als zeer positief.

“De Beeld Zorg App heeft het aantal meldingen van ongewenste gebeurtenissen bij De Zijlen

verminderd. Onze cliënten kunnen nu snel contact met ons zoeken via de Beeld Zorg App,

waarbij wij daadwerkelijk kunnen zien hoe ze erbij zitten. Ook kijken we mee bij medicatie-

of voedselinname of ter geruststelling wanneer een cliënt ziek of overstuur is. Onze cliënten

vinden dit erg fijn. Bij De Zijlen vinden wij veiligheid bijzonder belangrijk. Met de Beeld Zorg

App zijn we verzekerd van een beveiligde omgeving waarin het gesprek kan plaatsvinden.”
Erna Dolfing

Locatiehoofd locatie Oost De Zijlen

Hoe werkt de Beeld Zorg App?
Stap 1: Uitleg met aandacht

Stap 3: Beeldbellen

Beeld Zorg App door een medewerker van

werker op afstand zorg verlenen en de cliënt

Tijdens een bezoek aan de cliënt wordt de
Boomerweb of een zorgmedewerker uit-

gelegd, getest en gepersonaliseerd, zodat

Tijdens het beeldcontact kan de zorgmede-

begeleiden, ondersteunen, geruststellen en

adviseren. Indien gewenst kan de zorgmede-

de cliënt deze vol vertrouwen in gebruik

werker collega’s of familieleden toevoegen

Stap 2: Cliënt of zorgmedewerker legt

Stap 4: Rapportages

De cliënt of de zorgmedewerker opent de

beheersysteem kan de zorgorganisatie statis-

kan nemen.

beeldcontact

Beeld Zorg App en drukt op een contact om

een beeldbelverbinding tot stand te brengen.
De cliënt of zorgmedewerker beantwoordt
het beeldgesprek.

aan het gesprek.

In het aan de Beeld Zorg App gekoppelde

tieken inzien en de impact van de app op de

fysieke zorg bepalen. Ook kunnen de (beeld)
zorgmomenten worden geëxporteerd en
gedeclareerd.

Snelle groei
Het aantal zorginstellingen dat kiest voor optimale efficiëntie en veiligheid met onze
oplossingen groeit zeer snel.

120.000
patiënten

350+

zorgorganisaties

600+

apotheken

Wat levert de Beeld Zorg App u op?
Een antwoord op de ontwikkelingen in de zorg. U anticipeert op de toekomst.
Eﬃciëntie en tijdswinst. Slimmere inzet van zorgmomenten.
Kostenbesparing. Door efficiëntie en reiskostenbesparing.
Beter zicht op de cliënt. Dankzij meerdere zorgmomenten i.p.v. één fysiek moment.
Respect voor privacy cliënt. Minder inbreuk op de persoonlijke omgeving.
Stimulering zelfredzaamheid. Door bemoediging en ondersteuning op afstand.
Veiligheid. Minder incidenten, door de mogelijkheid van direct beeldcontact.
Een zeer gebruiksvriendelijke app. Zelfs voor cliënten zonder digitale ervaring.
Beveiligde verbinding. Uw gegevens zijn in de Beeld Zorg App volledig veilig.
Multicall-functie. Uw cliënt belt naar een groep collega’s, degene die beschikbaar is neemt
op. Familieleden en collega’s worden eenvoudig aan een gesprek toegevoegd.

Wij geloven dat wij samen
anderen kunnen helpen om
beter te worden
Over Boomerweb

Boomerweb is een e-health specialist met hart voor de zorg. Wij werken elke dag vol passie aan
de nieuwste en beste digitale oplossingen voor de zorgsector. Onze oplossingen maken zorg

op afstand mogelijk, vergroten medicatieveiligheid en verbeteren wondzorg. Ze ondersteunen

zorgprofessionals, ziekenhuizen, apotheken en medisch speciaalzaken op vernieuwende wijze in

hun werk. Data-intelligentie biedt onze klanten praktisch toepasbare inzichten. Onze oplossingen
worden dagelijks door honderden zorginstellingen en apotheken in Nederland gebruikt.
Regionale verbinding

Wij verbinden en begeleiden zorgleveranciers binnen een regio om met e-health betere zorg
te leveren.

Leren van data-analyses

De data die onze systemen verzamelen tonen u precies waar uw processen verbeterd kunnen worden.
Veilig

Wij zijn ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd en volledig AVG-proof.
Geschikt voor elk device

Onze apps zijn beschikbaar op iOS, Android en Web en kunnen op alle devices – telefoon, tablet,
laptop en pc – worden gebruikt.

Gegevensuitwisseling met elk ECD

Via ons import/exportpaneel kunnen gegevens worden uitgewisseld met elk ECD.
Meer weten over hoe e-health uw zorgorganisatie vooruit kan helpen? Bel ons op
(+31)88 130 21 21 of mail naar info@boomerweb.nl.

Boomerweb is samenwerkingspartner van onder andere:

