
aandacht voor u 
           met beeldzorg

We leven in een wereld waarin we steeds ouder worden, 
langer thuis blijven wonen en meer zorg nodig hebben. 
Tegelijkertijd wordt onze wereld steeds digitaler. Archipel 
Thuis groeit hierin mee met de inzet van innovaties en 
zorgtechnologie. Zo werken we sinds kort met beeldzorg. 
Hierbij wordt u op afstand door een zorgverlener begeleid 
bij verschillende zorg- en ondersteuningsvragen, waardoor 
u zo veel mogelijk zelfstandig kunt blijven doen. 

www.archipelthuis.nl



Zorg op afstand mét persoonlijke aandacht
Beeldzorg is een vorm van zorg waarbij de zorgverlener en de cliënt op 
afstand contact met elkaar hebben via een smartphone of tablet. Dit is 
vergelijkbaar met Skype of Facetime. De zorgmedewerker en cliënt zien en 
spreken met elkaar via het beeldscherm. Hierdoor kan een zorgmoment op 
afstand plaatsvinden, maar dan met de persoonlijke aandacht die u van 
ons gewend bent. Het doel van beeldzorg is om de zelfredzaamheid te 
bevorderen, zodat u zo lang mogelijk veilig en prettig in de thuisomgeving 
kunt blijven wonen. Daarnaast helpt beeldzorg om de kwaliteit van de zorg 
te verbeteren. Zo kunnen specialisten, zoals een wondzorgdeskundige of een 
huisarts, op afstand meekijken met onze medewerkers indien dit gewenst of 
nodig is. 

Beeldzorg en u
Voordat we met beeldzorg starten, bekijken we samen met u welke 
zorgmomenten per dag of week vervangen kunnen worden door beeldzorg. 
Denk daarbij aan de medicijncontrole of de controle van uw voeding, sociale 
begeleiding of andere momenten waarbij zorg op afstand geboden kan 
worden. De overige zorgmomenten blijven we gewoon bij u langskomen. 



Hoe werkt beeldzorg?
Tijdens de ‘beeldzorgmomenten’ belt een zorgverlener van uw team rond 
de afgesproken tijd naar de tablet die u van ons heeft ontvangen of die u 
zelf in uw bezit heeft. Deze tablet wordt door ons ingesteld. Voor de eerste 
beeldbelafspraak komen we bij u langs om te oefenen, zodat u voldoende 
vertrouwen krijgt om hiermee aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat 
de tablet altijd opgeladen is, zodat we u tijdens het beeldbellen kunnen 
bereiken. 

We kunnen ons voorstellen dat het beeldbellen even wennen is, zeker in het 
begin. Mocht het nog niet meteen lukken, dan komen we bij u langs om u 
op weg te helpen. Indien u dit wenst kan één mantelzorger of naaste gratis 
gebruikmaken van de app om samen met u en de zorgverlener te beeldbellen. 
De wijkverpleegkundige helpt u hier graag verder bij.

Beeldzorg en privacy
Uiteraard voldoet de beeldzorg aan alle richtlijnen met betrekking tot privacy. 
De gesprekken worden niet opgenomen of opgeslagen en vinden altijd in 
een neutrale, beveiligde omgeving plaats. Uw privacy is zo te allen tijde 
gewaarborgd. 



Aandacht voor innovatie
Archipel Thuis gelooft dat innovaties zoals beeldzorg essentieel zijn om 
de thuiszorg nu, maar ook in de toekomst, goed aan te kunnen bieden. 
Hierdoor kunnen we aan de toenemende vraag voor thuiszorg voldoen en 
de kwaliteit van zorg hoog houden en zelfs verbeteren. Daarnaast wordt 
de zelfstandigheid van de steeds groter wordende groep thuiswonende 
ouderen met de inzet van zorgtechnologie actief gestimuleerd, waardoor 
cliënten langer veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. De afgelopen 
jaren hebben we met veel succes verschillende innovaties ingezet en 
toegepast binnen de thuiszorg, zoals de digitale deurontgrendeling en 
medicijndispenser. We zijn er trots op dat we een mooie voortrekkersrol 
hebben ontwikkeld met de inzet van deze digitale oplossingen. Ook werken 
we hiervoor actief samen met andere (thuis)zorgorganisaties- en instanties, 
met als doel om thuiswonende ouderen de beste zorg en ondersteuning te 
kunnen bieden.





Heeft u nog vragen over beeldzorg? U kunt altijd contact met ons 
opnemen via de gegevens hieronder of op de website. Ook kunt u 
met uw vragen terecht bij uw wijkverpleegkundigen of het zorgteam. 
Zij staan u graag te woord en helpen u met plezier verder.

Archipel Thuis
Croy 18
5653 LD Eindhoven
0800 0717 (gratis)
info@archipelthuis.nl 
www.archipelthuis.nl


