Zorg binnen
handbereik
via de iPad:
een veilig
gevoel!

Waarom zorg via de iPad
We willen allemaal graag zo lang mogelijk zelfstandig in onze vertrouwde omgeving
blijven wonen. Ook als we ouder worden en (meer) zorg nodig hebben. Begrijpelijk,
want zo behouden we onze zelfredzaamheid. Met behulp van moderne communicatiemiddelen zoals de tablet, kunnen we zorg in de eigen huiselijke omgeving blijven
ontvangen. Zelfs wanneer regelmatig zorg nodig is. Beeldbellen noemen we dat.
Zo komt zorg op afstand, met één druk op de knop, binnen handbereik.

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 kunt u zelf
de regie over uw zorgmomenten voeren.
Op een vooraf afgesproken tijdstip maakt
uw zorgverlener via het beeldscherm
contact met u. Dat gebeurt alleen wanneer
u daar toestemming voor geeft.
U kunt ook zelf met al uw vragen contact
opnemen met de Zorgcentrale van ZZG
zorggroep. Denk daarbij aan overleg,

controlemomenten, ondersteuning of
uitleg over het innemen van de medicatie.
De Zorgcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen
in de week bereikbaar. U ziet en spreekt
elkaar via het beeldscherm en dat geeft
een veilig gevoel. De medewerker ziet
namelijk meteen hoe het met u gaat.
Natuurlijk komt er voor lichaamsgebonden
zorg, zoals hulp bij het douchen of het
verzorgen van een wond, iemand bij u
thuis. Zoals u dat gewend bent.

Voor wie
Heeft u een indicatie voor persoonlijke
verzorging of verpleegkundige zorg? Dan
komt u waarschijnlijk in aanmerking voor
onze zorg op afstand. Als u wilt weten of
zorg via de iPad ook iets voor u is, neem

dan contact op met uw contactpersoon
bij ZZG zorggroep. Als u aan de voorwaarden
voldoet, dan wordt de zorg via de iPad
vanuit de Zorgverzekeringswet of
de Wet langdurige zorg vergoed.

Hoe het werkt
Wanneer u een afspraak heeft voor
een zorgmoment, dan wordt u door uw
zorgmedewerker gebeld via de iPad. U
hoeft dan enkel op het gebruiksvriendelijke
startscherm op ‘Ja’ te drukken om op te
nemen. Wanneer u zelf contact op wilt
nemen met de Zorgcentrale van ZZG
zorggroep, dan gaat u op de iPad naar het

adresboek en tikt u op het blokje achter
‘Zorgcentrale’. De Zorgcentrale wordt dan
direct gebeld. Wanneer de medewerkers
bij de zorgcentrale ‘bezet’ zijn, dan wordt
u binnen 15 minuten teruggebeld. De iPad
is erg eenvoudig te bedienen, ook voor
mensen met weinig tot geen computerervaring.

Méér met de iPad
Naast zorg op afstand, kent de iPad tal van
andere toepassingen. Zo kunt u spelletjes
spelen en informatie vinden. Wilt u graag
méér uit uw iPad halen? Dan kunt u app’s
installeren. Dat zijn programmaatjes
waarmee u toepassingen als een wekker,

radio, spelletje of boek kunt downloaden.
Wilt u graag wat extra ondersteuning bij
het gebruik van de iPad? Dan kan een
vrijwilliger u extra ondersteuning bieden.
Interesse? Laat het ons dan even weten.

De heer Hermann Rutten (1914)
uit Nijmegen over zorg op afstand

“Achteraf ben ik erg
blij dat de thuiszorg
me over heeft gehaald
om zorg op afstand uit
te proberen. Het verruimt
mijn wereld.”

“Sinds een klein jaar ontvang ik zorg op afstand via de iPad en ik ben er erg blij mee.
Iedere dag rond half twaalf belt de thuiszorg om te vragen hoe het met me gaat en of
er nog bijzonderheden zijn. Ik ben diabetespatiënt en tot een paar maanden geleden
spoot ik zelf mijn insuline. Op afstand keek de verpleegkundige via de iPad mee of alles
goed ging. Dat lukt nu helaas niet meer, maar gelukkig bellen de dames me nog steeds
iedere dag even, dat geeft mij een veilig gevoel. Mocht het niet goed met me gaan, dan
zien ze dat en staan ze zo bij me op de stoep.
Naast zorg brengt de iPad meer. Zo ontvang ik mailtjes van mijn kinderen, kleinkinderen
en van vrienden. Ook kan ik met ze beeldbellen, dan zien we mekaar meteen even. En
een leuke bijkomstigheid is, dat ik via de iPad ook op de hoogte blijf van de wereld om
me heen. Er valt veel te ontdekken. Zo bekeek ik gisteren nog een filmpje uit Amerika.
Als iemand mij een paar jaar geleden verteld had dat ik nu zo handig zou zijn met al die
nieuwe technieken, dan zou ik diegene voor gek verklaard hebben. Maar achteraf ben
ik erg blij dat de thuiszorg me over heeft gehaald om zorg op afstand uit te proberen.
Het verruimt mijn wereld.”

Zorg via de iPad in het kort
• zorg op afstand via beeldbellen
• eigen regie over zorgmomenten
• 24-uurs bereikbaarheid van zorgmedewerkers
• veel andere mogelijkheden, zoals informatie en spelletjes
• gebruiksvriendelijk
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