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BrabantZorg - opschalen van beeldzorg 

 

Inleiding   

BrabantZorg biedt een compleet pakket van zorg, wonen en welzijn binnen 4 regio’s in Brabant en een klein 

deel van Gelderland, zowel intra-, semi-, als extramuraal. Daarbij hanteert BrabantZorg de visie ‘Elke dag zo fijn 

mogelijk’. Daarin ondersteunen we onze cliënten bij het verbeteren of zoveel mogelijk behouden van regie 

over hun eigen leven. We kijken naar wat iemand nog zelf kan, wat zijn of haar naasten en omgeving kunnen 

betekenen en we voegen daar tot slot onze deskundigheid en aandacht aan toe.  

Net als andere zorgaanbieders heeft BrabantZorg te maken met een toename van complexe zorg door het 

langer thuis wonen, toenemende vergrijzing, hogere levensverwachting, dreigend tekort aan 

zorgmedewerkers, etc. Dit dwingt ons om na te denken over een andere manier van het organiseren van zorg. 

Digitale zorg, waaronder beeldzorg, biedt kansen om hier een bijdrage aan te leveren.  

In dit praktijkvoorbeeld deelt BrabantZorg de ervaringen met de pilot beeldbellen in 2019, de opschaling 

tijdens de coronacrisis en hun visie op de verdere uitrol.  

 

Opzet pilot beeldzorg 2019   

BrabantZorg heeft een duidelijke visie op gezondheid, naar het gedachtengoed van Machteld Huber. 

Uitgangspunten hierin zijn Positieve Gezondheid, eigen regie en inzet van zorgtechnologie. We proberen aan te 

sluiten op de behoefte aan zorg en te voorkomen dat we zorg overnemen waar dat niet nodig is. In combinatie 

met de maatschappelijke uitdagingen waarvoor ook BrabantZorg staat, is besloten om in 2019 een pilot met 

beeldzorg uit te voeren. 

De beeldzorg wordt verleend door NAAST, een zorgcentrale die 24 uur bereikbaar is voor zowel geplande als 

ongeplande zorg. De inzet van NAAST draagt bij aan een efficiëntere en doelmatigere inzet van zorg. 

BrabantZorg heeft daarnaast gekozen voor Compaan, omdat het een veilige, bewezen oplossing is waarin al 

een koppeling met NAAST verwerkt zit. Daarnaast is de leverancier van de Compaan flexibel, waardoor op 

verzoek aanpassingen, passend bij onze beeldzorginzet, gedaan kunnen worden. 

In de pilot werd beeldzorg getest intramuraal, extramuraal en op de revalidatieafdeling.  Beeldzorg werd 

ingezet voor het verlenen van zorg op afstand zoals consulten en controles (zoals stomazorg, wondzorg, 

aanleren van verpleegtechnische handelingen, pompcontrole, medicatie toediening, gebruik insulinepen, hulp 

en toezicht op dagelijkse activiteiten, helpen bij de dagstructuur etc.). 

 

Deze voorbeeldcasus is onderdeel van het stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg van VitaValley. De casus is een 

onderdeel van stap 5: In stap 5 besteden we aandacht aan voorbeelden uit de praktijk. 

 

BrabantZorg werkt nauw samen met medisch servicecentrum NAAST. Voor specifieke informatie over de aanpak 

en rol van NAAST tijdens de implementatie verwijzen we naar de voorbeeldcasus van NAAST. 

https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/Voorbeeldcasus-Naast.pdf 

https://vitavalley.nl/stappenplan-fasttrack-beeldschermzorg/
https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/Voorbeeldcasus-Naast.pdf
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Ervaringen en inzichten  

Tijdens de pilots hebben we een aantal belangrijke inzichten opgedaan. Vooral extramuraal bleek de inzet van 

beeldzorg een succes. Voorwaarde hierbij was wel dat beeldzorg door enthousiaste medewerkers werd 

opgepakt en het geheel werd ondersteund door het management. De inzet van beeldzorg bleek bij te dragen 

aan: 

 netwerkvergroting en -versteviging van de cliënt 

 werkdrukverlaging voor het team 

 snellere toegang tot de zorg  

 toename in tevredenheid van de cliënt met betrekking tot de zorg 

 

Tegelijkertijd waren er ook een aantal aandachtspunten. Een eenmalige instructie door de leverancier blijkt 

vaak niet voldoende te zijn. Voor cliënten is het, zeker in het begin, van belang dat er kan worden geoefend 

samen met  een zorgmedewerker of een familielid, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen in het omgaan met de 

Compaan. Maar ook de zorgverlener zelf moet goed ondersteunt en gecoacht worden. Denk hierbij ook aan het 

meenemen van medewerkers in het belang van beeldzorg, de visie van BrabantZorg hierin en inzicht in welke 

situatie beeldzorg kan worden ingezet. Daarnaast moet het proces van aanmelding voor beeldzorg zo 

gemakkelijk mogelijk ingericht worden. 

 

Basiselementen voor implementatie  

De lessen uit de pilot zijn omgezet naar vier basiselementen (zie afbeelding). Deze basiselementen moeten op 

orde zijn voor of tijdens een implementatie. Hieronder worden de vier punten toegelicht.  De uitwerking van de 

pilot in deze weergave liep bijna gelijk op met de uitbraak van Covid-19, zodat dit meteen kan worden 

toegepast in de praktijk.  

 

1. Inrichten efficiënte processen 

Tijdens de pilot leerden we dat processen zichtbaar en efficiënt 

ingericht moeten zijn voor medewerkers en beleidsmakers om tot 

goede keuzes te komen. Een voorbeeld daarvan is hoe de 

wijkverpleegkundige de inzet van beeldzorg kan declareren zonder te 

veel papierwerk of hoe het aanmeldproces en de uitleveringen van de 

tablets sneller en doelmatig kan verlopen. Door Flow-Charts te maken, 

die zichtbaar gemaakt zijn in een FAQ (meest gestelde vragen rondom 

Beeldzorg) lopen processen beter en zijn ze inzichtelijk. De 

medewerker kan aan de had van de Flow-chart zelfstandig beeldzorg inzetten bij de cliënt, kan gemakkelijk bij 

de informatie en hoeft niet steeds te bellen als ze vragen heeft.  Maar ook zeker niet onbelangrijk, hoe kom je 

tot de juiste keuze voor de inzet van Beeldzorg.  

 

2. Ondersteunen zorgverleners 

Zorgverleners zijn op verschillende manieren ondersteund:  

 Bijeenkomst werkgroep i.s.m. NAAST: uitleg en demonstratie beeldzorg. Dit had als voordeel dat zowel de 

theoretische als de praktische achtergrond meteen zichtbaar werd voor de medewerkers.  
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 Ondersteuning (enthousiaste) medewerkers: enthousiaste medewerkers bleken ook de medewerkers die 

beeldzorg snel “adopteren” en veelvuldig hebben ingezet en hun collega’s en cliënten wisten te 

enthousiasmeren. Medewerkers konden op elk moment de steun van de werkgroep inroepen voor 

coaching en advies. Hierdoor hielden medewerkers het enthousiasme vast.  

 Coaching en advies door Compaan. Samen met de medewerkers bezochten ze de cliënt en legden stap 

voor stap uit hoe beeldzorg werd ingezet. Zowel de cliënt als de medewerker kon hier goed mee aan de 

slag, en was belangrijk voor het slagen van de beeldzorg-pilot. 

 

 

3. Inrichten Dashboard 

Bij de uitrol van beeldzorg is het van belang om zowel regionaal als organisatie breed de inzet te volgen. 

Daarmee kan er gestuurd worden op doelmatige inzet van zorg. Tijdens de pilot en de covid-19 periode hebben 

wij hiervoor een Excel-sheet ontwikkeld die deze gegevens weergeeft. Belangrijke gegevens hierbij zijn gericht 

op deze doelmatigheid. Welke indicatie is gesteld om beeldzorg in te zetten, wat levert het voor de zorg op aan 

vermindering van fysieke contacten, besparing van reistijd etc. In de toekomst hopen we dit te automatiseren 

en inzichtelijk te maken voor het management en de teams. 

 

4. Intensieve begeleiding tijdens de adoptieperiode 

Op dit moment is de pilotfase achter de rug en zijn we aan het herstellen van de eerste Covid-19 piek. In deze 

periode zijn wij er ons van bewust geworden dat deze zorg een effectieve bijdrage levert aan de kwaliteit van 

leven en het voeren van de eigen regie bij de cliënt. Om dit te behouden zijn wij in de regio’s actief gaan 

zoeken naar ambassadeurs die zorgtechnologie en beeldzorg in het bijzonder uitdragen aan hun collega’s.  

 

Versnelde inzet van beeldzorg tijdens corona  

Brabant was een regio die als eerste zwaar getroffen werd door het coronavirus. De uitdaging deed zich voor 

om goede zorg te blijven geven aan onze cliënten die thuis wonen. Cliënten konden niet meer bezocht worden 

door een verdenking op, of een gediagnosticeerde Covid-19. Daarbij was het noodzakelijk om de loop naar de 

cliënten te beperken om kruisbesmetting te voorkomen. Nieuwe uitdagingen als vereenzaming, zorg mijden, 

etc., kwamen daarbij naar voren.  

In deze periode is beeldzorg versneld ingezet van de één op de andere dag. We zijn vooral gestart door te ‘gaan 

doen’. We hebben in deze periode 125 cliënten aangesloten, waarvan steeds ca. 100 cliënten actief waren.  We 

hebben veel praktische ervaring opgedaan in deze periode. Hieronder volgt een opsomming van de 

belangrijkste stappen die we gezet hebben ten tijde van corona, zodat we beeldzorg versneld konden inzetten: 

 De consulenten zorgtechnologie hebben met alle wijkverpleegkundigen het cliëntenbestand 

doorgenomen om samen te kijken bij welke cliënten beeldzorg ingezet kon worden; 

 Er zijn diverse handleidingen gemaakt, zoals het installeren van de Compaan (met of zonder een mobiele 

router/dongel), hoe kun je beeldbellen met NAAST, het toevoegen van contactpersonen en de installatie 

van de app. Deze instructies zijn simpel gehouden en voorzien van foto’s voor de duidelijkheid (zie bijlage 

3); 

 De handleidingen worden meegeleverd met de tablet, zodat de wijkverpleegkundige ze direct bij de hand 

heeft bij de installatie bij de cliënt thuis; 

 De tablets liggen op voorraad bij BrabantZorg en werden van daaruit gedistribueerd naar de wijkteams 

door de consulenten; 

 Op de themapagina zorgtechnologie binnen BrabantZorg is een FAQ-document aangemaakt wat continu 

up-to-date gehouden wordt; 
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 Een aantal wijkverpleegkundigen zijn ambassadeur voor zorgtechnologie geworden. Met deze groep 

wordt met enige regelmaat overleg gevoerd, zodat zij goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen. De 

ambassadeurs zijn de schakel tussen de consulenten en de teams. Maar delen ook hun bevindingen met 

het management.  

 Kort-cyclische overlegstructuur. Elke ochtend werd een half uurtje de stand van zaken doorgenomen en 

de taken verdeeld. Hierbij sluiten ook de projectleiders en manager aan. De frequentie van de 'StaVaZa' is 

na twee maanden teruggebracht naar 3x per week, maar de lijntjes blijven kort. 

 Inzet Compaan door casemanagers dementie en dagbesteding. Casemanagers dementie hadden behoefte 

de Compaan ook zelf in te kunnen zetten, zonder tussenkomst NAAST, om mantelzorgers te 

ondersteunen. Hierdoor kon de casemanager contact onderhouden met cliënten. In samenwerking met 

de dagbesteding werden soms creatieve oplossingen gevonden. Zo werden bij een cliënt filmpjes van 

orgelconcerten op de tablet gezet om onrust tegen te gaan.  

 

Toekomstperspectief: structurele inzet beeldzorg  

Inmiddels zijn we zo ver dat beeldzorg een vast onderdeel wordt in onze zorg aan de cliënten, we gaan door om 

ook in de zomer een eventuele tweede uitbraak van corona op te vangen en in de toekomst de juiste zorg aan 

de cliënt te blijven bieden. Op basis van de huidige ervaringen en geleerde lessen, kunnen we het plan van 

aanpak voor de opschaling al veel specifieker maken. We hebben goed zicht op wat werkt en wat er nog nodig 

is. 

Dingen die we meenemen naar de toekomst:  

 De samenwerking met NAAST. NAAST heeft een duidelijke functie gekregen in de zorg aan onze cliënten. 

Daar waar fysieke zorg vervangen kan worden door zorg op afstand wordt deze zoveel mogelijk ingezet. 

Een bijkomend voordeel is dat NAAST 24-uurs zorg levert aan de cliënt, daar waar alarmeringen of 

dringende vragen zijn kan NAAST de cliënt te woord staan en de eerste acties uitzetten. 

 Ambassadeurs zorgtechnologie. De ambassadeurs zorgtechnologie zijn de early adopters binnen de 

teams. Zij stimuleren medewerkers bij de inzet van zorgtechnologie, kennen de nut en nootzaak en geven 

innovaties door in hun teamvergaderingen. Ambassadeurs zorgtechnologie worden geregeld bijgepraat 

en gecoacht door de consulenten zorgtechnologie en vormen een directe verbinding met de 'werkvloer'. 

 Beslisbomen voor het proces (van aanmelding tot afmelding). Inmiddels hebben we een beslisboom 

ontwikkelt die de indicaties voor de inzet van beeldzorg snel en doelmatig in beeld brengt (zie bijlage 1). 

Daarnaast zijn er procesflows die zorgen voor een snel overzicht om werkprocessen in beeld te brengen 

(zie bijlage 2). Deze worden nu omgezet van de Covid-19 periode naar de huidige situatie. Daar waar de 

processen verbetering behoeven worden ze actief aangepast. 

 Meer aandacht voor scholing van medewerkers. Samen met de academie van BrabantZorg wordt er een 

scholing ontwikkeld die toegankelijk wordt voor alle medewerkers van BrabantZorg. 

 Financiering. BrabantZorg wil voor de inzet van beeldzorg een aanvraag voor de reguliere SET-subsidie 

doen.  

 

Contactgegevens 

Team Consulenten Zorgtechnologie: 

Yvonne Grandia, Ron Hendriks, Lizzy Sinnema,  

Hanny Vlemmings en Christa Vonk 

Zorgtechnologie@Brabantzorg.eu 

 

mailto:Zorgtechnologie@Brabantzorg.eu


 

Fasttrack Beeldschermzorg 
Voorbeeldcasus beeldschermzorg  
 
 

Verdere info: 

Youtube kanaal consulenten zorgtechnologie Brabantzorg: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ4ouctae4_Du_Sl8I0SkCg?view_as=subscriber 

 

Specifieke video’s: 

https://www.youtube.com/watch?v=psUNCP2USiU&t=52s (Opa Pietje) 

https://www.youtube.com/watch?v=mLqjVaNbQko (Hoe zet je beeldzorg in?) 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCZ4ouctae4_Du_Sl8I0SkCg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=psUNCP2USiU&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=mLqjVaNbQko
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Bijlage 1: beslisboom inzet beeldzorg  
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Bijlage 2: proces flow werkproces  
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Bijlage 3: voorbeeld van instructie tijdens de eerste dagen van de uitbraak Covid-19 
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