
Beeldzorg



Wat is beeldzorg?

Het zal je maar gebeuren…

Je hebt een vraag, 

maar je begeleider is druk bezig.

Dan moet je wachten.

Dat hoeft niet meer, 

want nu is er beeldzorg van ASVZ. 

Hier kun je op ieder moment van de dag 

mee bellen en je vragen stellen.

Hoe dat werkt?

Dat leggen we in deze folder uit.



Betere ondersteuning

ASVZ geeft jou ondersteuning. 

Maar ASVZ denkt dat met het aanbieden van beeldzorg 

deze ondersteuning nog beter kan. 

Zo kunnen we beter in gaan op jouw wensen.

Gebruik van beeldzorg is vrijwillig.

Jij bepaalt dus of je mee wil doen aan beeldzorg.

Samen met je persoonlijk begeleider kijk je of beeldzorg iets voor jou is.

Wat is beeldzorg?

Beeldzorg is begeleiding via een beeldscherm. 

Je praat via een beeldscherm en een camera met een begeleider.

Deze begeleider zit op een locatie van ASVZ.

Deze locatie noemen we de Beeldzorg Centrale.

Met beeldzorg kun je elkaar zien en met elkaar praten.

Zo kan je gemakkelijk je vragen of je zorgen kwijt.

Bijvoorbeeld over een brief die je hebt ontvangen. 

Of als je een probleem hebt.

Misschien wil je iets vertellen over wat je hebt meegemaakt.

Dat kan iets leuks of iets minder leuks zijn.

Waarover het gaat, dat bepaal jij.

Gebruik je beeldzorg van ASVZ?

Dan houd je ook je eigen begeleider.

Het is dus niet de bedoeling deze afspraken te verminderen.

Met beeldzorg heb je zelfs meer contact met begeleiders.

Omdat je ieder moment van de dag kunt bellen, ook 's nachts.



Hoe werkt beeldzorg?

Beeldbellen doe je via een beeldscherm met een camera.

Bijvoorbeeld via een tablet of mobiele telefoon.

Je kan je eigen tablet gebruiken of je kan een iPad van ASVZ lenen.

Door op een knop te drukken op het beeldscherm maak je contact. 

Als je gebruik gaat maken van beeldzorg gaan begeleiders

je dat allemaal uitleggen 

Ook gaan ze jou leren hoe het beeldscherm werkt. 

Praten met begeleiders via een beeldscherm zal 

in het begin ook best even wennen zijn.

Daarom is samenwerking met je woning belangrijk.

Daarom gaan we eerst oefenen.

Begeleiders op de woning kunnen je vertellen hoe beeldbellen werkt.

Wie werken er?

Als je belt met de Beeldzorg Centrale,

krijg je altijd een begeleider aan de lijn. 

Dit is iemand die geleerd heeft om te werken 

in een Beeldzorg Centrale.

Deze begeleiders kunnen goed naar jou luisteren. 

En helpen met jouw vraag.

Beeldzorg op afspraak

Jij mag altijd bellen naar de Beeldzorg Centrale. 

We kunnen ook een afspraak maken om te bellen.

Dan belt een begeleider jou op een bepaalde dag of tijd. 

Bijvoorbeeld om je te herinneren aan medicatie.

Of om je wakker te maken. 



Opschrijven in jouw dossier

De begeleiders van de Beeldzorg Centrale schrijven op 

wat er besproken is.

Jouw eigen begeleiders kunnen dit dan lezen.

De begeleiders van de Beeldzorg Centrale zijn 

geen vertrouwenspersonen. 

Zij kunnen jou wel in contact brengen met een vertrouwenspersoon 

als je hier behoefte aan hebt. 

Meer weten?

Wil je meer weten over beeldbellen en de Beeldzorg Centrale?

Vraag ernaar bij de begeleiders op je woning.



 

Wil je meer 
weten?

Stuur een e-mail

beeldzorgcentrale@asvz.nl

010 - 283 44 20 

Telefoonnummers Beeldzorg Centrale

Scan deze code met de camera van 

je mobiele telefoon. Je kan dan op 

internet naar de informatie uit deze 

folder luisteren.


