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Meerwaarde van beeldbellen in zorg en welzijn                                       
vanuit promotie aanbieders beeldbellen 
 
In deze lijst staan meerwaarde-argumenten van beeldbellen geformuleerd door aanbieders van beeldbelapplicaties. 
De nummers verwijzen naar de bronnen die achteraan opgesomd worden. 
Kruis die argumenten aan die je voor jouw werking ‘erkent’ of herkent. 
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 De cliënt of 

hulpvrager 

Kwaliteit 
Frequenter contact 
o eenzaamheid vermindert door frequenter visueel contact met 

hulpverleners, lotgenoten en verwanten 4 3 5 
Beter contact en betere hulp 
o betere ondersteuning in de thuissituatie 4 
o ondersteuning in zelfredzaamheid thuis wonen van cliënt 5 
o is als een persoonlijk face-to-facegesprek maar in een virtuele spreekkamer 1 
o meer zelfredzaamheid 3 
o langer kunnen thuis blijven 3 
o helpt om dag te structureren 8 
Vraaggestuurd werken 
o keuze ligt bij de cliënt 3 

Netwerkaanpak 
Betrekken van professioneel netwerk 
o contact met expert mogelijk 10 
o thuis kunnen blijven en toch afspraak met zorgverstrekker kunnen hebben1 

Efficiëntie 
Tijdsbesparend 
o er moet geen mantelzorger geregeld worden voor vervoer 6 
o helpt om toch hulpverlenerscontact te hebben als cliënt weinig tijd heeft 8  
o geen wachttijd 10 
Kostenbesparend 
o minder energie voor cliënten die moeite hebben om zich te verplaatsen 6 
o reistijd voor patiënt wordt tot een minimum teruggebracht 9 
Plaatsonafhankelijk 
o plaatsonafhankelijk 10 

Andere 
o plezierig 3 
o ook geschikt voor mensen met weinig digitale kennis 3 

De omgeving 
van de 
hulpvrager 

Netwerkaanpak 
Betrekken van informeel netwerk 
o ondersteuning van mantelzorgers 5 

Ketenaanpak 
Korter op de bal spelen 
o met meerdere mensen tegelijk bellen 3 
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De hulpverlener 
of 
zorgverstrekker 

Kwaliteit 
Frequenter contact 
Nabijheid 
o bij escalatie op afstand snel aanwezig kunnen zijn 3 
o werkt effectief als tussenstap in afbouwen van ondersteuning 8 
o werkt effectief als cliënt begeleiding ontloopt en stap huisbezoek groot is 8 
Beter contact en beter zicht op de situatie 
o voordelen van visuele communicatie blijven bestaan 1 
o begeleiding medicijninname en wondcontrole kunnen vanop afstand 5 

Netwerkaanpak 
Betrekken van professioneel netwerk 
o specialist als derde van op afstand kunnen laten meekijken 3 
o Je kan meerdere actoren van diverse locaties bij het gesprek betrekken 3 

Efficiëntie 
Tijdsbesparend 
o Voorkomen no-shows bij consultaties of gesloten deuren bij huisbezoek 5 
o Consulten duren minder lang, maar zijn qua inhoud gelijk 6 
Kostenbesparend 
o gesprekken via beeldbellen verlopen beknopter – meer to the point 8 

Andere 
o Documenten en instructie kunnen getoond en gedeeld worden 3 9 
o Veilig communicatiemiddel 3 9 10 

De organisatie 

Efficiëntie 
Tijdsbesparend 
o voorkomen van no-shows 3 
o tijdswinst voor medewerkers met een breed werkingsgebied 8 
Kostenbesparend 
o Effliciëntere zorgverlening 3 
o terugdringen van reistijden van de medewerkers 1 7 9 

Andere 
o van alle e-healthtoepassingen groeit beeldbellen het snelst 2 
o beeldbellen is te koppelen aan elektronisch patiëntendossier 3 

 

Bronnen: 
1 Webcamconsult (2016) Online video communicatie op iedere site met nieuwe Wordpress plug-in – persbericht 
2 Zorg & ICT-beurs (2017) onderzoek – te raadplegen via: https://www.webcamconsult.com/nl/  
3 Mobilea (2018) pure eenvoud in beeldzorg (brochure) 
4 Mobilea (2018) klantcase Alliade zorggroep – beeldzorg voor alle woonvormen (brochure) 
5 Mobilea (2018) 1 applicatie voor alle vormen van beeldzorg in uw VVT-organisatie (brochure) 
6 de Jong, B. (2018) ervaring met FaceTalk. Geraadpleegd via https://facetalk.nl/ervaring-brigit-de-jong/ op 21 maart 2018 
7 Puyck, S. (2018) Met Facetalk besparen we tijd; Geraadpleegd via https://facetalk.nl/ervaring-saskia-puijk/ op 21 maart 2018 
8 Mobilea (2018) Klantcase Cosis – begeleiden personen met beperking – beeldbellen ambulante begeleiding (brochure) 
9 FaceTalk: Arts-patïent geraadpleegd via https://facetalk.nl/arts-patient/ op 26 mei 2018 
10 Vividokter – geraadpleegd via https://www.vividoctor.com/ op 5 juni 2018 
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Dit document is één van de ondersteunende tools van het SIMBA-project. 
Simba staat voor ‘Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg’. 

Dit technologietransferproject wordt gerealiseerd door 

           met de steun van      
Dit document en andere hulpmiddelen voor het implementeren van beeldbellen 

kan je vinden op: http://elearning-onlinehulp.be/simba/ 
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