
Integratieproces van Beeldzorg in uw zorgorganisatie. 

Start proces:

Hoe beeldzorg ingezet gaat worden is mogelijk al 
(deels) duidelijk, maar om beeldzorg eenvoudig en 
efectief in te zetten is het belangrijk dat we dit goed 
beschrijven. We kunnen op 3 momenten starten: 

1) Indien u nog onvoldoende bekend bent starten we 
met een inspiratiesessie waarin de mogelijkheden van 
beeldzorg getoond worden en waar we samen gaan 
brainstormen over de inzet. 

2) Wanneer de mogelijkheden van beeldzorg bekend 
zijn gaan we met alle betrokkenen dit specificeren. We 
stellen de cliënt centraal en vertalen de zorgvraag naar 
nieuwe zorgprocessen met beeldzorg.  

3) De inzet van beeldzorg in het zorgproces is 
kraakhelder. We leggen dit vast in casussen, persona’s 
en concrete doelen. 

Definitieve eisen en wensen:

Vervolgens denken we na over hoe we de gewenste 
inzet van beeldzorg kunnen realiseren en faciliteren. 
We brengen samen zo concreet mogelijk de eisen en 
wensen in kaart met betrekking tot:

 - Abonnementen, profielen en gebruikersaantallen. 
 - Apparaten, accessoires en internet.
 - Koppeling met systemen van uw ict-landschap. 
 Zoals een ECD/EPD, cliëntenportaal, PGO of 
 omgevingen als Citrix en MDM pakketten.  
 - Functionele eisen en wensen (maatwerk).
 - Globale inschatting training, support en 
 ondersteunende documentatie.
 - Het proces conform de eisen van de Inspectie 
 Gezondheidszorg. 

Gewijzigde zorgprocessen 
uitwerken:

Beeldzorg-processen samen in detail vastleggen. Ook 
op basis van onze kennis en ervaring het bepalen van: 

 - Hoe stakeholders, zoals medewerkers, cliënten, 
 mantelzorg, support/ict, management, gemeente, 
 zorgverzekeraar/-kantoor worden meegenomen. 
 - Hoe we voor draagvlak gaan zorgen.
 - De stimulerende en krachtige projectleiding.
 - Concrete afspraken inclusief de verplichtingen.
 - Hoe we gaan monitoren, meten en evalueren? 
 Denk aan prestatieindicatoren, nulmeting, 
 vragenlijsten, evaluatiegesprekken en rapportages. 
 - Hoe gaan we de deelnemers informeren, trainen 
 en ondersteunen? 
 - Indien nodig voor een goed proces: maatwerk in 
 deze fase maken en testen. 

1 Inzet Beeldzorg in het zorgproces 2 Plan van Aanpak 3 Uitvoering en optimalisatie 4 Evaluatie, borging en vervolg

Beschrijven Plan van Aanpak:

Belangrijke onderdelen zijn: 

 - Opstellen/review implementatieplan. 
 - Centrale communicatie 
 en projectmanagement opzetten.
 - Planning maken
 - Evaluatiemethoden uitwerken.
 - Gebruikerslijsten opstellen inclusief profielen 
 en rapportage structuur
 - Aanvraag- en uitlever procedure apparatuur.
 - Support opzetten en richtlijnen uitwerken.
 - Ondersteunende documentatie 
 (handleidingen en tools)
 - Mobiléa en de trainingen inrichten. 
 - Laatste testen uitvoeren.

Training en Go-live:

1)  Indien gewenst een 0 meting uitvoeren. 
2) Accounts en apparatuur instellen en opleveren. 
3)  Het trainen van de key-users conform het 
 principe train-the-trainer. 
4)  Het trainen van de overige medewerkers en 
 eventueel van groepen cliënten. 
5)  Het uitrollen en begeleiden van Mobiléa bij de 
 cliënten thuis of via algemene informatieavond.
6)  Het beschikbaar stellen van naslaginformatie 
 voor betrokkenen en niet direct betrokken 
 leidinggevenden binnen de zorgorganisatie. 
 Het laatste om hen alvast te laten nadenken over 
 mogelijke vervolgstappen. 
7)  Met alle betrokkenen proefdraaien.
8)  Go-live: afgestemde protocol in werking zetten. 

Draaien project en optimalisatie 
van zorgproces(sen):

1)  Indien deelnemers nog geworven worden dan  
 strakke monitoring en ondersteuning bieden.
2)  Controle op processen en of het project naar wens 
 verloopt. 
3)  Monitoren van inzet beeldzorg via periodieke 
 controles: locaitebezoeken en rapportages
4)  Vragenlijsten invullen en meetinstrumenten 
 bijhouden. 
5)  Tussentijdse evaluatiegesprek(ken) voeren. 
6)  Waar nodig extra trainen, onderzoeken uitvoeren 
 en nieuwe/extra eisen en wensen in kaart brengen.

Evaluatie werkprocessen:

Technologisch en functioneel is Mobilea Beeldzorg 
enige maanden ingezet en geëvalueerd. Nu is het 
moment om de opgehaalde informatie in kaart te 
brengen. Hierin zijn de uitgangspunten leidend voor 
een correcte en complete beoordeling. Vragenlijsten 
die tijdens het eerste gebruik zijn ingevuld kunnen 
aangevuld met interviews van direct betrokkenen. 
Tevens zijn niet direct betrokken leidinggevenden al 
eerder in de gewijzigde zorgprocessen gekend. 

Hierop één of meer gezamenlijke bijeenkomst(en) met 
alle stakeholders om de definitieve inzet vast te leggen. 

Indien externen als zorgverzekeraar, zorgkantoor, 
gemeente in het proces zijn betrokken hen hierin 
meenemen. Als eindresultaat ontstaat het rapport dat 
het werkproces beschrijft en de resultaten. 

 

Borging en opschalen:

De eerste inzet van Beeldzorg is afgebakend qua 
functionaliteit en inzet. Voor opschaling moet het pro-
ces geborgd: nieuwe cliënten beeldzorg aanbieden, 
nieuwe zorgprofessionals trainen en nadenken over 
hoe andere onderdelen beeldzorg in kunnen zetten.

Mobiléa kan met haar ervaring het voortouw nemen. 
Workshops per afdeling zijn een goede methode om 
te informeren over de mogelijkheden per zorgproces 
en doelgroep. Samen vaststellen of deze passend zijn 
in een zorgproces en via use cases testen. 

Ook kunnen de andere mogelijkheden van Beeldzorg 
de ingezette werkprocessen aanvullen. Denk aan de 
digitale receptiezuil, beeldconsult voor behandelaren, 
eigen zorgcentralefunctionaliteit, zelfsturende team 
modules en meer. 
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