
Beeldbellen
Zorg via de iPad binnen  
handbereik; een veilig gevoel
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Waarom zorg via de iPad?
ZZG zorggroep biedt u de mogelijkheid om de zorg waarvoor 

u een indicatie heeft voor een deel om te zetten in zorg op 

afstand. Met beeldbellen voert u de regie over uw zorg

momenten. Op een vooraf afgesproken tijdstip maakt uw 

zorgverlener via het beeldscherm contact met u. Dit is een 

goede aanvulling op de zorg die u thuis krijgt. Ondanks de 

afstand voelt de zorg dichtbij. 

U kunt ook zelf met al uw vragen contact 

opnemen met onze zorgcentrale. Denk 

daarbij aan overleg, controle momenten, 

ondersteuning of uitleg over het 

in nemen van medicatie. De Zorgcentrale 

is 24 uur per dag, 7 dagen in de week 

bereikbaar. U ziet en spreekt elkaar via 

het beeldscherm. De medewerker ziet 

meteen hoe het met u gaat. Natuurlijk 

komt er voor zorg, zoals hulp bij het 

douchen of wondzorg, iemand bij u 

thuis. Zoals u gewend bent.

Voor wie?
Heeft u een indicatie voor wijkverpleging 

en is er sprake van een chronische 

ziekte en/ of meerdere zorg momenten 

per week? Dan komt u waarschijnlijk in 

aanmerking voor “zorg op afstand”.  



Méér met de iPad
Naast zorg op afstand, kent de iPad tal van andere toepassingen. 

Wilt u graag méér uit uw iPad halen? Dan kunt u apps instal leren. 

Dit zijn programma’s waarmee u toepassingen als een wekker, 

radio, spelletje of boek downloadt. Heeft u hulp nodig om meer 

gebruik te maken van uw iPad? Laat dit dan aan uw zorgverlener 

weten. Er kan een vrijwilliger komen om u op weg te helpen.

Als u wilt weten of zorg via de iPad iets 

voor u is, neem dan contact op met uw 

contactpersoon bij ZZG zorggroep. Als u 

aan de voorwaarden voldoet, wordt de 

zorg via iPad vergoed vanuit uw 

zorgverzekering. 

Hoe werkt het?
Wanneer u een afspraak heeft voor een 

zorgmoment, belt onze medewerker u 

via de  iPad. U drukt op ‘Ja’ op het 

startscherm om op te nemen. Wilt u zelf 

een medewerker spreken, dan neemt u 

contact op met onze zorgcentrale. Zij 

zijn dag en nacht bereikbaar. U gaat op 

de iPad naar de contactlijst en tikt op  

het blokje “achter zorgcentrale”. De 

zorgcentrale wordt dan direct gebeld. 

Wanneer de medewerkers bezet zijn, 

bellen ze u binnen vijftien minuten 

terug. De iPad is erg eenvoudig te 

bedienen. Ook als u weinig tot geen 

computer ervaring heeft.



Een cliënt van ZZG zorggroep over 
beeldbellen:

“Toen ze me vroegen of ik naast mijn 

dagelijkse verzorging iets voelde 

voor zorg op afstand via de iPad, hoefde 

ik niet lang na te denken. Ik ben goed 

bekend met computers. Momenteel heb 

ik een laptop. Ik mail, zit af en toe op 

internet en skype soms met de klein-

kinderen. Ook vind ik het leuk om 

spelletjes te spelen.

Iedere woensdagmiddag heb ik via een 

beeldbelverbinding contact met een 

wijkverpleegkundige. Dat ene moment 

per week is voor mij voldoende. Samen 

kijken we naar mijn gezondheid, vooral 

naar specifieke klachten. Ik geef steeds 

pijnscores door, zodat ze weten hoe de 

klacht zich ontwikkelt. Dat er wekelijks 

een keer extra naar me wordt gekeken, 

vind ik fijn. Het geeft een veilig gevoel,  

is echt van toegevoegde waarde.

Mocht ik uiteindelijk meer zorg nodig 

hebben, dan hoop ik dat we vaker 

kunnen gaan beeldbellen. Zorg op 

afstand helpt me namelijk om zo lang 

mogelijk thuis te blijven wonen en te 

genieten van mijn leven in de straat waar 

ik al 40 jaar woon. Toen ik laatst jarig 

was, stonden er ’s avonds tien buurtge-

noten voor de deur met een grote bos 

bloemen. Echt geweldig. Dat zijn dingen 

die ik voor geen goud wil missen. 

Gelukkig hoeft dat ook niet, mede dankzij 

de zorg op afstand.”



Zorg via de iPad  
in het kort:

• Zorg op afstand via beeldbellen

• Eigen regie over zorgmomenten

• 24-uurs bereikbaarheid van onze  
zorgmedewerkers

• Veel andere mogelijkheden, zoals  
informatie en spelletjes

• Gebruiksvriendelijk
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Contact 

Domoticazorg van  
ZZG zorggroep
Postbus 9001

6560 GB Groesbeek

T 024 - 366 57 77

E domoticazorg@zzgzorggroep.nl

zzgzorggroep.nl


