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De toekomst van zorg en de rol
van de zorgprofessional daarin

Door:
• Advies
• Lezingen
• Trainingen
• Cabaret
• Producten
• Blogs

Thema’s:
• 21e eeuwse vaardigheden
• Leren moet leuk zijn
• Digitalisering op maat
• Dat kan slimmer
• Peer-to-peer, digitale ambassadeurs
• Zorgtechnologie
• Creativiteit

Beeldbellen, het gaat niet bij iedereen vlekkeloos….

Applicatie kiezen
- Check bij je organisatie welke beeldbelapplicatie aanbevolen wordt
voor vertrouwelijke zorginhoudelijke gesprekken.
- Voor vrijetijdsgesprekken tussen client en familie is een gratis
applicatie prima, zoals FaceTime, WhatsApp, Skype, Google Chat
(Hang-outs) enz.

Algemene tips voor beeldbellen met kwaliteit
(beeld)

Algemene tips voor beeldbellen met kwaliteit
(geluid)

Leren met geheugenuitdagingen
• Mensen hebben moeite met het rangschikken, groeperen, structureren,
analyseren en categoriseren van informatie.
• Het onderscheiden tussen hoofd- en bijzaken levert moeilijkheden op.
• Mensen hebben relatief grote moeite met het opnemen en onthouden van
losstaande gegevens
• De aandachtsspanning is geringer; het is moeilijker om ergens de aandacht bij te
houden
• Ze zijn sneller vermoeid
• Het denktempo ligt lager; er is meer tijd nodig om nieuwe informatie te
verwerken.
• Dus……als je denkt dat je heel langzaam doet, ga je meestal nog te snel ☺
Herhalen, herhalen, herhalen!

Jouw houding
Een goede relatie en
een positieve
instelling

Gelijkwaardigheid
en wederzijds
vertrouwen

Benoemen wat
het nut is van het
geleerde

Aansluiten bij
wat de deelnemer al
weet en kan

Veiligheid om
fouten te mogen
maken

Ondersteunende
Communicatie

Hulp bij scheiden
van hoofd-en
bijzaken

Straal rust uit (ook
al voel je die niet)

Creëer
succeservaringen
en vier elk succes

Geduld, herhaling
en samenvattingen

Zorg voor een
prikkelarme ruimte

Moeilijke dingen
in kleine stappen

Stapsgewijs
1. Zet vrijwilligers, zieke medewerkers (indien mogelijk), stagiaires of kantoorpersoneel in als familie niet mogelijk is.
2. Vermijd het woord computer, zeg gewoon dat je gaat praten met familie of met iemand anders.
3. Leg vooraf uit wat er gaat gebeuren en waarom dat leuk of belangrijk is.
4. Begin met het leren kennen van de tablet.
5. Zet de tablet stevig neer zodat het beeld stabiel is en je het scherm niet per ongeluk aan kunt raken.
6. Laat de ander steeds opnieuw een kort gesprek aannemen (leren door herhaling). Bij Skype is aantikken genoeg.
Bij FaceTime en WhatsApp moet je swipen) vegen.
7. Lukt het iemand om zelf een gesprek te voeren? Neem dan wat afstand i.v.m. privacy. Je stimuleert dan ook de
eigenwaarde (zelf doen)
8. Soms zit er iets vertraging in de lijn. Houd hier rekening mee als je praat. Zo voorkom je dat je door een iemand
heen gaat praten. (of bel opnieuw voor een betere verbinding!)
9. Lukt het opnemen goed? Start dan evt. met het zelf leren opbellen van een ander.
10. Plan een vast tijdstip per dag waarop je zaken herhaalt en steeds opnieuw belt of iemand laat bellen.
11. Leg indien nodig naast de tablet een uitleg met stappen en foto’s.

Tips o.a. van @DAZ

Tablethulpmiddelen

Stevige hoes

De Compaan

Memory lane

Senioren TAB

Praatknop met uitleg

teamviewer

Simtab tablet

Beeldbellen zonder praten
Je hoeft niet alleen te praten.
Je kunt ook samen eten, foto’s kijken, tv kijken, muziek luisteren, zingen, beweegoefeningen
doen of voorlezen. Yahtzeeën op afstand, ook leuk ☺

Andere activiteiten voor op de tablet

Aangepaste instellingen, opties

Tekst
vergroten

Foto’s delen van
afstand (Cloud)

Aantal apps
beperken

Automatische
updates instellen

Schermtijd
beperken

Inloggen met
vingerafdruk

Apps
blokkeren

Scherm draaien
uitzetten

In-aankopen
blokkeren

Contrast scherm
vergroten

Digitale hygiëne
• Beveilig een tablet goed zodat de gegevens van de client niet op straat
liggen.
• Let op met het opslaan van meerdere belgegevens van familie op 1
groepstablet als ‘iPpadzuster’
• Zorg dat je geen wachtwoorden weet van apps van cliënten
• En zorg dat bankwachtwoorden niet op een papiertje worden
opgeschreven
• Wees je bewust van privacy-afspraken rondom gebruik van Teamviewer

Fysieke hygiëne
Hoe maak je je tablet grondig en veilig schoon?
1. Neem een kom heet (maar niet kokend) water met zeep. Gebruik alleen huishoudzeep, want "sterkere"
zepen kunnen de coating van je toestel beschadigen.
2. Haal eerst je tablet uit het hoesje en schakel hem uit.
3. Dompel je toestel niet onder, tenzij hij IP68-waterbestendig is en zelfs dan raden we het nog steeds af.
Neem een doekje en bevochtig het met het water.
4. Wrijf het doekje zachtjes rond je tablet en zorg ervoor dat je op elke plek komt die je kunt vinden. Doe
hetzelfde met je hoesje. Zorg ervoor dat het water niet in een van de poorten van je toestel, zoals de
laadpoort of de speakers, terechtkomt.
5. Veeg je tablet vervolgens weer af met een schone microvezeldoek.
6. Laat je tablet tot slot drogen tot al het water is opgedroogd. Herhaal indien gewenst.

Handige websites/ documenten
Op www.digivaardigindezorg.nl/beeldbellen:
• Tips voor senioren over zelf bellen via Skype op de iPad
• Tips voor senioren over zelf bellen via Skype Android
• Tips voor senioren over gebeld worden via Skype iPad
• Tips voor senioren over gebeld worden via Skype Android
• WhatsApp video bellen met meerdere personen
• Praktische tips voor als je gaat beeldbellen

• 20 praktische tips voor beeldbellen met cliënten
• Apps en instellingen complete training Android
• Apps en instellingen Complete training iOS

Andere gratis webinars van WGV Zorg en Welzijn
1. Beeldbellen 9 april
Algemene tips over beeldbellen met cliënten / patiënten via een webinar op (herhaling), tijdsduur 30
minuten.

2. Coachen van minder digivaardige collega’s 16 april
Hoe help je collega’s snel bij de praktische digitale vaardigheden / vragen van dit moment.
Webinar, tijdsduur 60 minuten.

3. Zelf digivaardiger worden 20 april
Benieuwd naar handige tips voor jezelf over digitaal werken?
Daarvoor is de webinar, tijdsduur 30 minuten.

4. Programma aanpak digitale vaardigheden 1 mei
Op de langere termijn met de digitale vaardigheden van je organisatie aan de slag via een
programmatische aanpak? Op 1 mei kun je gedurende 60 minuten hierover uitleg krijgen, ervaringen
horen en vragen stellen.

We (beeld)bellen! Dank voor jullie aandacht! WGV Zorg en Welzijn, m.m.v. Verbeterimpuls en Buro StrakZ

