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Zorg op afstand

Trefwoorden
. Thuiszorg
. E-health
' lnnovatie
. ICT

De oplossing i n een

kantelende
zorgomgeving ?
Zorgorganisaties staan voor de uitdaging om met minder middelen en minder mensen een kwalitatief toereikend antwoord te
geven op steeds complexere zorgvragen. Velen zien de inzet van
zorg op afstand als dé op¡oss¡ng voor d¡t vraagstuk. ln dit art¡kel
de ervaringen van klanten en verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie die zorg op afstand biedt. Levert deze vorm van
zorg ¡nderdaad een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven
van de klant en aan de efficiency en kwaliteit van de werkprocessen, zoals verwacht? En ondersteunt het ook het sociale netwerk
van de klant? Het lectoraat lnnovatie in de Care van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzocht het.

Zorg op afstand is het gebruik van nieuwe

De regio Achterhoek kenmerkt zich door

informatie- en communicatietechnologie-

vergrijzing, ontgroening en bevolkings-

en, en dan met name internettechnologie,

krimp. In deze regio biedt de organisatie
Sensire verpleging, verzorging en thuis-

om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (Krijgsman et
ø1.,

zorg. Het uitgangspunt daarbij is behoud

van kwaliteit van zorgvia efficiënter wer-

2014).

De overheid z\eÍ" graag dat zorgop afstand

ken, ondersteund door technologie.

een integraal onderdeel wordt van de zorg-

verlening (Schippers

6 vøn Rijn, 2014).

Sensire experimenteert al geruime

tijd

De zorgwordt beter door patiënten extra

met beeldsch ermzong en sinds begin 2012

mogelijkheden voor zelfmanagement te

is het een structureel onderdeel van de

bieden en daarnaast door bevordering van

Auteurs

de patiëntveiligheid, betere continulteit

zorgverlening. Klanten krijgen een geprepareerde tablet (iPad) in bruikleen' met

Leo Stunnenberg, lid ken-

van zorg, meer kwaliteit, verhoogde toe-

de mogelijkheid van 3G. Op het start-

niskring lectoraat lnnovatie in

gankelijkheid voor patiënten en meer

scherm staan standaard enkele appiica-

de Care (HAN) en Marian

doelmatigheid (Krijgsman et al., 2014).

Adriaansen, lector lnnovatie

Beeldschermzorg is een vorm van zorg op

ties: internet, Achterhoek Connect (een
digitaal zorg- enwelzijnsplatform) en het

in de Care

afstand en kan het reguliere (veelal f'sieke)
zorgaanbod vervangen en/of aanvullen.

Beeldbel Adresboek. Via beeldbellen kan

Voorwaarde is dat de betrokkenen in staat

pleegkundige en de zorgcentrale' Op de

zijn tot communicatie via de hierbij gebruikte ICT-toepassin gen (Timmer 20 1 4).

vervolgschermen vindt de cliënt toepassingen voor bijvoorbeeld foto's maken en
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de klant contact leggen met de wijkver-
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bekijken, informatie opzoeken of spelle-

den toe te lichten in de vragenlijsten

tjes doen. Wijkverpleegkundigen nodigen

waren een bron van informatie.

Klanten
Tijdens de eerste meting hadden

klanten uit om deel te nemen. Daarbij

611

klanten een iPad en tijdens de tweede
De vragenlijsten zijn gebaseerd op litera-

meting 1260. Hiervan nam respectievelijk

tuuronderzoek, gesprekken met de op-

53o/o

wijkverpleegkundige en de zorgcentrale

drachtgever en resultaten uit het Nictiz-

Daarvan was ruim 70o/ovrouw, de gemid-

en de zorg- en welzijnsdiensten kan ge-

project Zorg op Afstand (Nictiz, 2009 en

delde leeftijd is 77,2 jaar;75% heeft Mavo

bruiken. De organisatie verwacht dat

2010). Alle doelgroepen kregen dezelfde

als maximaal opleidingsniveau. De aan-

inzet van de tablet een positieve bijdrage

basisvragen, aangevuld met specifieke

leiding tot het ontvangen van zorg is bij

geven ze ook een instructie zodat de

klant zelfstandig kan beeldbellen met

de

en 42o/o deel aan het onderzoek.

van de klanten algehele kwetsbaar-

kan leveren aan de kwaliteit van leven

vragen gericht op de doelgroep. Zo is bij-

600/o

van de klant en de ondersteuning van

voorbeeld de vragenlijst voor mantelzor-

heid door ouderdom, al dan niet in com-

diens sociale netwerk (mantelzorg). En

gers uitgebreid met vragen over overbelas-

binatie met een of meer chronische aan-

daarnaast verwacht ze een positiefeffect

ting. De topics voor de focusgroepen en

doeningen zoals COPD, hartfalen en

op de efficiency en kwaliteit van de werk-

de vragen van de aanvullende mantelzor-

diabetes mellitus. Bij twee derde van de

processen.

genquête zijn gebaseerd op aanvullend

Onderzoek en methode

li-

klanten is er sprake van multimorbiditeit.

teratuuronderzoek en een anaþe van de

Twee derde van de respondenten vindt

resultaten van de eerste meting.

het gebruik van de tablet eenvoudig en

De onderzoeksvraag was: in hoeverre slui-

75o/o

is tevreden met de verkregen instruc-

ten de resultaten van het tabletgebruik aan

De resultaten van de eerste meting (no-

ties. Een aantal klanten heeft zintuiglijke

bij de verwachtingen en de bij de imple-

vember 2012) en de tweede meting (no-

problemen; voor 1170 is het geluid moei-

mentatie geformuleerde doelstellingen, te

vember 2013) worden met elkaar vergele-

lijk te horen en rond

weten:

ken om ontwikkelingen en tendensen te

onvoldoende duidelijk. Ruim l0% van de

-

kunnen zien.

respondenten beheerst het werken met de

een positieve bijdrage leveren aan de

-

vindt het beeld

tablet nog onvoldoende en heeft behoefte

kwaliteit van zorg en leven van de

-

7o/o

klant,

Resultaten

aan extra uitleg. Klachten over technische

ondersteuning bieden aan het sociale

Hierna volgen de resultaten van het onder-

storingen en problemen bij de aansluiting

netwerk,

zoek per deelnemerscategorie: achtereenvol-

zrjn na een jaar sterk afgenomen. Techni-

verbeteren van efficiency en kwaliteit

gens klanten, mantelzorgers en

van arbeid?

pleegkundigen plus zorgcentralisten. Als

wijkver-

sche problemen hebben wei een sterke

in-

vloed op de mate van stress.

resultaten uit de eerste en tweede meting

Het onderzoek is gericht op klanten,

weinig uiteenlopen noemen we alleen de re-

Møntelzorger 1: 'Wanneer de iPad niet

mantelzorgers en medewerkers die direct

sultaten van de laatste meting. Citaten uit

werkt zoøls hij verwacht, geeft het heel

betrokken zrjnblj de toepassing van de

focusgroepen en vragenlijsten vormen een

wat

iPad.

illustratie.

niet zo goed mee omgaan: stukje techniek

Kwantitatieve gegevens worden per doel-

Tabel

L

stress. Ook

Reden van tabletgebruik door klanten

groep verzameld via digitale vragenlijsten

Deelnemende klanten
Meting

met voornamelijk gesloten wagen.Bij 24

n

wijkverpleegkundigen zijn aanvullend
twee focusgroepinterviews gehouden en
119

mantelzorgers verstrekten via een

aanvullende enquête kwalitatieve gegevens. Ook de antwoorden op de open

vragen en de mogelijkheid om antwoor-

tvz J
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voor mij, verder kan hij er

Beeldbellen met de wijkverpleegkundige
Beeldbellen met de zorgcentrale
Beeldbellen met familie of vrienden
Opzoeken van nieuws of informatie
Spelletjes doen
Aangesloten op'Achterhoek Connect'

I

:308

5

8,4

32,3
39,7
74,8

Met¡ng

2

n:519
5

9,3

29,4
48, l

75,2

5

0,5

56, I

5

0,8

4

5,8
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dat voor hem net iets teveel van het goede

Mantelzorgers

'Voor de invulling van haar (vrije) tijd is

is, denk ik, gezien zijn leeftijd en zijn on-

Mantelzorgers leveren tijdens beide me-

het een geweldig epparaat. Op deze ma-

geduldige karøkter. Een cursus of training

tingen

nier houdt ze contact met høør kinderen

hoe met de iPad om te gazn zou geen

vragenlijsten aan (ongeveer 5070). Daar-

en kennissen en doet ze een spelletje en

overbodige luxe zijn.'

vanisT0o/o vrouw de gemiddelde leeftijd

dat betekent ook dat ik hqar niet steeds

is gestegen van 55,7 tot ruím 61,2 jaar.

hoef te vermaken.'

Bljna

43o/o

van de klanten gebruikt bij de

tweede meting de tablet dagelijks en ruim

minste 4 dagen in de week. Een

141

respectievelijk 272 bruikbare

Meer dan de helft verleent langer dan

vijf
'Het is heel prettig om in Amsterdam mijn

jaar manlelzorg.
Een derde van de mantelzorgers beeldbelt

ouders van 87 en 91 in Zelhem in de Ach-

derde gebruikt de tablet hooguit één dag

zelf met een tablet. Van hen heeft

terhoek te kunnen zien. Het geeft veel

in

(dit was

5Io/o ten

de week. Naast zorgcontacten wordt de

49o/o)

360/o

tijderls de tweede meting

tablet vooral gebruikt voor activiteiten op

beeldbelcontact met de zorgvrager zelf en

het gebied van welzijn (zie tabel

rond de

1).

48o/o

met de wijkverpleegkundi-

ge. Ongeveer een derde heeft via beeld-

Mantelzorger 2:'Mijn moeder møøkt dus

meer informatíe dan alleen door de tele-

foon. Ook als ik als enigkind zijnde op
yakantie ben kunnen ze zien waør ik ben
en døt geeft ze een veiliger gevoel.'

bellen contact met de zorgcentrale.

op late leeftijd ook nog kennís met inter-

Het gebruik van de tablet leidt tot een ze-

Tijdens de metingen is bij de mantelzor-

net. Ze is inmiddels in staat om zelfstan-

kere mate van verlichting van mantel-

gers de Care Giver Strain Index (CSi) af-

dig zøken op te zoeken via de iPød. Er

zorgtaken (zie tabel 3) en kan bijdragen

genomen, een instrument om de ervaren

gaat op dit gebied dus ook een wereld voor

aan een groter gevoel van veiligheid.

belasting van mantelzorg te meten. Het

haar open. (...) Verder gebruikt ze de iPad
om de kerkdienst op zondag te beluisteren
en doet ze er af en toe een spelletje mee.'

Bijna

600/o

van de respondenten heeft

contact met de wijkverpleegkundige;
40o/o

Tabel 2. Effecten van beeldzorg op eigen kwal¡te¡t van leven volgens klanten.

Beeldbef l<lanten

Effecten beeldzorg
Door het gebruik van beeldbellen

Met¡ng

daarvan neemt zelf het initiatief tot

n:30ì

Meting

I

n:

2

475

% eens

% eens

68,0

69, s

... voel ik me veiliger in mijn huis

64,5

65,4

... is mijn zelfstandigheid toegenomen

47,3

52,2

beeldbellen. De bereikbaarheid van de

... kan ik langer thuis blijven wonen

verpieegkundigen is in de loop van het
jaar toegenomen. Klanten blijken in toenemende mate tevreden over het beeld-

voel ik me minder eenzaam

5 t ,5

53,2

bellen en ongeveer de helft van hen geeft

is mijn leven aangenamer

70,0

66,3

aan dat de communicatie met de wijkver-

pleegkundige hierdoor is verbeterd.
Een aantal klanten onderhoudt via beeld-

bellen contact met de zorgcentrale. Ook

Tabel 3. Effecten van beeldzorg volgens mantelzorgers.

van hen is het merendeel tevreden over

Effect beeldzorg

het verloop. Het beeldbellen met de wijk-

Door het gebruik van beeldbellen..

Mantelzorgers
Meting
n

verpleegkundige of met de zorgcentrale
heeft volgens hen een positiefeffect op
eigen woon- en welzijnsaspecten (zie

tabel2). De gemiddelde overall waarde-

ring voor het gebruik van de tablet is
licht gestegen van 6,9 tot
meting.

so¡

Zl bij

de tweede

:

141

I

Meting

2

n:268

% eens

% eens

wordt er meer aandacht besteed aan mij als mantelzorger

17,O

24,7

zijn mijn mantelzorgTaken minder zwaar geworden

20,2

16,2

zijn mijn zorgen over de zorgvraget minder geworden

26,9

23,2

... heb ik meer mogelijkheden om dingen voor mezelf te

27,3

3t,2

40,8

3s,2

doen

kan ik mijn rol als mantelzorger beter vervullen

tvz !
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aantal mantelzorgers dat ztch overbelast

pleegkundigen is sterk gestegen van

voelt (CSi>7), is gestegen van20 naar 25o/o

naar

ndigen en
zorgcentral¡sten

Wij kverpleeg ku

75o/o.

'Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om op

l7o/o

Met de toename van het aantal

vøste momenten van de dag te beeldbellen

klanten met iPad is het wekelijks aantal

met klanten, omdat het tussendoor níet

klantcontacten per centralist toegeno-

werkte.'

men.

De onderzoeksgroep betrof 140 wijkver-

pleegkundigen; de respons was bij de eer-

De gemiddelde overall beoordeling van
De gemiddelde waardering van beeldbel-

wijkverpleegkundigen voor het gebruik

ste meting 42o/o enbij de tweede na een re-

len is toegenomen van 7,4 naar 8.

van de tablet is gestegen van 7,0 naar 7,6.

minder 80%. Opleidingsniveau en

Van de wijkverpleegkundigen is

Het aandeel wijkverpleegkundigen dat

ervaring zijn in beide metingen vergelijk-

(was 61,20/o) tevreden over het beeldbel-

van mening is dat er meer beroep wordt

baar. De gemiddelde leeftlld is 45 jaar. De

contact en de communicatie met de klan-

gedaan op hun professionele kwaliteiten

respondenten van de zorgcentrale

(n=2a)

Ten; 58,9o/o (was 44,9o/o)

78,9o/o

vindt dat het con-

is toegenomenvan 35,2o/o tol 60,70/o.

zljn alIen vrouw, hebben ruime ervaring

tact met de klanten is verbeterd door het

en een gemiddelde leeftild van 49 jaar.

beeldbellen.

De zorgcentralisten zijnhet meest opti-

Het percentage wijkverpleegkundigen dat

Wijkverpleegkundigen zijn ook meer gaan

mistisch over de positieve effecten van
beeldbellen bij de klant. Beide groepen

de tablet vier dagen of meer per week ge-

beeldbellen met collega's op de zorgcentra-

verpleegkundigen hebben hogere ver-

bruikt

le;86,70/o (was 62,30/o) van de wijkverpleeg-

wachtingen dan de klanten zelf (zie tabel

Gedurende het traject neemt de vaardig-

kundigen is daar tevreden over. Dit gebeurt

2 en3). Het merendeel is van mening

heid ermee toe. Bij de tweede meting vindt

vooral op initiatief van de wijkverpleeg-

meer klanten van dienst te kunnen zijn

ruim

is gestegen van74,5o/o naar 80%.

88% zich in staat klanten te instrue-

kundigen. Het aandeel wijkverpleegkundi-

met gelijkblijvende kwaliteit van zorg en

ren in het gebruik van de tablet. Wijkver-

gen dat de tablet gebruikt voor onderling

dezelfde tij dsinvestering.

pleegkundigen vinden het een geschikt

contact steeg van 40 naar

50%o.

Een op de

communicatiemiddel. Zowel de frequentie

vijf geeft aan dat de communicatie met de

van het beeldbelcontact met klanten als

collega's is verbeterd; dit was in de eerste

Conclusies en aanbevelingen

dat met de zorgcentralisten en collega-

meting minder dan een op de twintig.

Alle betrokken partijen hebben een posi-

wijkverpleegkundigen is toegenomen.

Uit

tiefoordeel over de inzet van de tablet.

het voor wijkverpleegkundigen niet een-

De meeste klanten hebben geen moeite

Alle zorgcentralisten hebben beeld-

voudig is om het beeldbellen systematisch

met de bediening ondanks hun hoge leef-

schermcontact met klanten via de tablet;

en zorggericht in te passen in de plan-

tijd en zijn tevreden met de ontvangen

het beeldschermcontact met wijkver-

ning van het dagelijkse zorgproces.

instructies. Invoeren van een dergelijke

de focusgroepgesprekken bleek dat

Tabel 4. Effecten van beeldzorg volgens wijkverpleegkundigen en zorgcenÚalisten (metinq 2)

Item

Wij

Door het gebruik van beeldbellen
kan de klant langer thuis blijven wonen
... voelt de klant zich veiliger in zijn huis
... is de zelfstandigheid van de klant toegenomen
... voelt de klant zich minder eenzaam
... is het leven van de klant aangenamer
... heb ik vaker contact met m¡jn klanten / zorgvragers
... kan ik met dezelfde tijdsinvestering meer klanten van dienst zijn
... is de kwaliteit van qeleverde zorq aan de klant tenminste qeliik qebleven
...wordt er meer beroep qedaan op miin professionele kwaliteiten

tvz I
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kverpleeg

ku

nd

igen

Zorgcentral isten

n=l12

n=24

% eens

% eens

6t,3

91 ,7

68,8
80,4
94,6
93,6
70,o

8

71 ,6

79,2

97,3
60,7

7B,3

3,3

95,B
9

5,8

9

5,8

75,O

78,3

,

5r
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vorm van zorgop afstand vergt wel een

ten zelf met betrekking tot aspecten als

bepaalde gewenningstijd, zowel voor

zelfstandigheid en eenzaamheid.

Nictiz (2009). Zorg op Afstand; Het perspect¡ef
van de zorgprofessional in de langdurige

klanten als verpleegkundigen.

zorø. Den Haag, Nictiz.

Ouderen die bekend zijn met beeldbellen

Nictiz (201 0) Zorg op Afstand; Tussenrapportage

Klanten

en de voordelen er van inzien maken er

Ontwikkeli ng meeti n stru men;t

Klanten gebruiken de tablet wat betreft

sneller gebruik van, ook voor nieuwe toe-

beeldschermzorø. Den Haag, Nictiz.

zorg voor beeldbellen met de wijkver-

passingen. Dus ervaringen opdoen is van

pleegkundige en/of de zorgcentrale. Het

belang (De Veen A. et al., 2015).Daarbij zaI

merendeel is tevreden en positief over de

zorgop afstand ingepast moeten worden in

invloed van het gebruik van de tablet op

de reguliere werkzaamheden van de zorg-

hun kwaliteit van leven en welzijn.

verlener. Dit vereist aandacht voor werk-

Zintuiglijke en/of cognitieve problemen

processen.

I

Nictiz (201 0), Zor0 op Afstand; Ontw¡kkel¡nø
meetinstrument klantervaringen zorg op
afstand. Den Haag, Nictiz.
Schippers, E.l. & van R¡n, MJ. (201a).
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der overbelasting. Slechts weinig mantelzorgers vinden het gebruik van de tablet

ondersteunend bij hun taken. Meer ge-

SAMENVATTING

richte aandacht vanuit de organisatie

.

voor mantelzorgondersteuning via de tablet en inzet van toepassingen zoals een

afstand (beeldbellen) bij thuiszorgorganisatie Sens¡re.

.

digitaal mantelzorgplatform, geven mogelijk betere resultaten.

Het lectoraat lnnovatie in de Care van de HAN onderzocht de effecten van zorg op

Zowel klanten, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen als zorgcentralisten zijn posit¡ef
over de inzet van een iPad.

.

Ondanks een gemiddelde leeftijd van 77 hebben de meeste klanten geen moeite met

.

Tegen de verwachting in leidde beeldschermzorg niet tot minder overbelasting bij

de bediening.

Wijkv erple egkun digen en zor gc entrali

st en

Verpleegkundigen worden steeds vaardiger in het gebruik van de tablet en be-

mantelzorgers.

.

WUkverpleegkundigen en zorgcentralisten zijn zowel onderling als met de klant beter

schouwen het steeds meer als een nor-

gaan communiceren. Wel schatten ze de effecten van beeldzorg op de klant positiever

maal onderdeel van hun werk en hun

in dan de klant zelf met betrekking tot aspecten als zelfstandigheid en eenzaamheid.

professionele kwaliteiten. Zowel de com-

municatie met de klant als tussen collega's onderling is verbeterd. Zowel wijk-

verpleegkundigen als zorgcentralisten
schatten de effecten van beeldzorg op de

klanten (nog) positiever in dan de klan-

tvz I
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