
Zorg op afstand is zorg dichtbij!

Meer regie door technologie
20 november 2019

Mirthe van de Belt
Senior adviseur zorgvernieuwing
m.vandebelt@naast.je

Garmt Postma
Senior adviseur zorgvernieuwing
g.postma@naast.je



NAAST in vogelvlucht

Beeldzorg in de praktijk

Toekomst perspectief & organisatie van zorg



3

Een aantal ontwikkelingen waar de zorg mee te maken heeft

Het vinden van personeel is letterlijk 
zoeken naar een speld in een hooiberg. 

Landelijk beleid gaat uit van zo lang mogelijk, 
op een goede manier zelfstandig te wonen. 

We leven in een digitale wereld die 
vele eisen gaat stellen aan 
zorgorganisatie 



Specifieke ontwikkelingen in de Achterhoek





Waar we vandaan komen: Als early adopter investeert NAAST al meer 
dan 25 jaar in digitalisering en verandering van zorg 
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Bereikbaarheid Onafhankelijke en landelijke 
koploper van zorg op afstand

(57 B2B klanten)

20 B2B klanten Medido

> 20 jaar investeren, leren en basis leggen Snelheid, flexibiliteit en samenwerking tbv opschaling 



Filmpje NAAST



De Achtergrond

NAAST levert zorg op afstand sinds 1991.  
In 2018 is NAAST verzelfstandigd om als 
digitale zorgorganisatie de benodigde 
verandering in het Nederlandse 
zorgecosysteem werkend te krijgen. 

Wij bewijzen dat burgers, door inzet van 
deskundige zorg op afstand, langer veilig én 
met maximale zelfregie thuis kunnen blijven 
wonen 
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Het MSC van NAAST levert 24/7 warme, persoonlijke en kwalitatieve 
zorg opstand door gebruik te maken van techniek

• Triage

• Routeren

• Monitoren

• Begeleiden

• Zorg op afstand

• Inzet juiste professional op het juiste moment

• Juiste informatie op het juiste moment

Patiënt 

Huisarts
Specialist 

Spec. verpleegkundige

Wijkverpleegkundige

Mantelzorger 
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Concreet zet NAAST in op 4 thema’s die aansluiten bij de landelijke 
beweging van juiste zorg op de juiste plek

Langer veilig thuis Handen van het bed!

Mantelzorg ontzorgd Geruste nachtzorg



Stoma aftecare in samenwerking met Mediq – reeds in 
pilot vorm ingezet

Thuismonitoring diabetes & parkinson

Wondzorg op afstand

Passieve alarmering  - reeds in pilot vorm ingezet
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Voorbeeld: Langer veilig thuis

Videomonitoring

Beeldzorg

Personenalarmering

Sensoring

Medido

Medicatie dubbel controle

Thuismonitoring

Mate van zelfregie

1. Direct waarde toevoegen in door beschikbare oplossingen van 
NAAST in de regio in te zetten

2. Ontwikkelen en inzetten van nieuwe oplossingen en het continu 
optimaliseren op basis van inzicht uit data analyse

Enkele voorbeelden van zorg op afstand diensten die op korte termijn 
geïmplementeerd worden
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Filmpje beeldzorg



Welke barrières kom je bij medewerkers tegen?

Zorg op afstand 
voelt koud aan… 

Hier zitten klanten 
niet op te wachten



Hoe pak je het aan?

Think big, start small

Zelf beeldzorg verlenen of via Medisch service centrum

Software & hardware; logistiek proces & gegevensuitwisseling

Met welke doelstelling en doelgroep begin je

Hoe neem je de organisatie mee in het veranderproces



Zorgverleners

• Laat zien hoe makkelijk het is en focus op 
de “fun factor” voor cliënten

• Betrek medewerkers bij de keuzes en de 
inrichting

• Sta náást mensen met training, uitleg en 
technologiecoaches, 

• Begin met degenen die willen, de rest 
volgt later

• Toon aan dat het werk scheelt in plaats 
van dat het werk brengt 

Wat zijn de succesfactoren bij implementatie

Borging
• Zorg dat je vooraf het hele proces hebt 

doorgelopen, voor de cliënt en de medewerker

• Zet technologie niet naast het bestaande 
proces op maar integreer

• Focus op enkele teams, daarna opschaling 

• Zorg voor een projectleider met 
doorzettingsvermogen en mandaat



Bekostiging van zorg op afstand is volop mogelijk!

Reguliere 
bekostiging

Ruimte voor 
zorgtechnologie in nieuwe 

prestatie VVT

Kwaliteitsgelden; thuis 
in het verpleeghuis
Ruimte voor innovatie & 

kwaliteit in verpleeghuizen

SET
Boost aan opschaling 

bestaande initiatieven E-
health in de thuissituatie

Specifiek gaan we in op 3 mogelijkheden: 



NAAST in vogelvlucht

Beeldzorg in de praktijk

Toekomst perspectief & organisatie van zorg



De mogelijkheden volgen elkaar steeds sneller op



Een inkijkje in de ambities van NAAST over de horizon van 10 jaar

• De virtuele zorgorganisatie van 
Nederland 

• De digitale wijkverpleegkundige

• Op afstand zorg leveren voor breed scala 
aan kwetsbare ouderen en chronisch 
zieken

• Expert en de nieuwe norm in de 
transformatie van de zorg


