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Samenvatting
Langer zelfstandig thuis blijven wonen, 
zelfredzaam zijn met behulp van technologie, en 
tijdswinst voor zorgpersoneel bij het verlenen 
van zorg aan patiënten. Het zijn drie redenen 
waarom beeldschermzorg in opkomst is. Zowel 
patiënten als zorgverleners ervaren de 
meerwaarde van het inzetten van 
beeldschermzorg, waarbij zorgverlener en 
zorgvrager op afstand via een beeldscherm en 
camera met elkaar kunnen communiceren, op 
een plaats en tijd die hen uitkomt.
Beeldschermzorg is nog niet landelijk ingevoerd 
en er is nog niet veel bekend over de 
verschillende wijzen waarop zorginstellingen 
beeldschermzorg implementeren. Meer kennis 
over het succesvol implementeren van 
beeldschermzorg is belangrijk. Nictiz heeft 
daarom eerder dit jaar onderzoek gedaan naar 
de succesfactoren en barrières tijdens een 
implementatietraject van beeldscherm-
zorg bij zorginstellingen in de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ), verstandelijk 
gehandicaptenzorg (VGZ) en verpleging, verzor-
ging en thuiszorg (VVT). 
Met deze publicatie wil Nictiz kennis over en 
ervaringen met beeldschermzorg 
implementaties delen zodat andere partijen die 
verder willen met beeldschermzorg daarmee 
hun voordeel kunnen doen.

Uit de literatuur en uit het onderzoek blijkt dat 
de genoemde succesfactoren en barrières bij 
de implementatie van beeldschermzorg 
binnen zorginstellingen die zorg verlenen aan 
VVT-, GGZ- of VGZ-cliënten, geclusterd 
kunnen worden in drie dimensies. 

Bij de implementatie van beeldschermzorg 
moeten zowel de project en organisatie 
dimensie, technische en financiële dimensie 
geadresseerd worden. Volgens respondenten 
is een kritische factor bij de implementatie van 
beeldschermzorg het stimuleren van 
betrokkenheid door constante begeleiding in 
de vorm van trainingen, teamoverleg of 
huisbezoeken. Het succes van 
beeldschermzorg valt of staat met de werking 
van de techniek. De tablet en de bijbehorende 
apps moeten gebruiksvriendelijk en 
begrijpelijk zijn voor patiënten en 
zorgverleners. Garanties voor structurele 
bekostiging van beeldschermzorg dragen bij 
aan een succesvolle implementatie.
De cliënten, zorgverleners en (project)
managers die gebruik maken van 
beeldschermzorg en voor dit onderzoek 
geïnterviewd werden, geven aan dat 
beeldschermzorg een positieve bijdrage 
levert aan het contact tussen zorgverlener en 
cliënt, extra mogelijkheden biedt voor zorg 
aan de cliënt en de wereld van de cliënt en 
zijn mate van zelfredzaamheid vergroot. 
Waar begeleiding eerst thuiskwam en taken 
overnam van de cliënt, coachen de 
zorgverleners nu meer op afstand. 

Deze publicatie biedt tot slot veertien 
aanbevelingen, die kunnen dienen als 
handvatten voor zorginstellingen die 
beeldschermzorg verlenen of willen gaan 
implementeren en inzicht geven hoe 
beeldschermzorg efficiënter ingezet kan 
worden.
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Beeldschermzorg
Beeldschermzorg, ook wel zorg op afstand, 
maakt het mogelijk voor patiënten en 
zorgverleners om onafhankelijk van plaats en 
tijd contact te hebben. Beeldschermzorg is 
een vorm van zorg waarbij een zorgverlener 
op afstand via een beeldscherm en camera 
communiceert met een zorgvrager of een 
zorgverlener. De zorgvrager en de 
zorgverlener(s) kunnen elkaar zien en met 
elkaar spreken.1

Via diensten als Skype, FaceTime en allerlei 
messenger-services raken we steeds meer 
gewend aan digitaal contact onderhouden. 
Bijvoorbeeld wanneer we op reis willen bellen 
met familie of vrienden, of niet fysiek bij een 
vergadering kunnen zijn maar wel willen mee 
praten en kijken. Ook in de zorgsector kan 
beeldschermzorg een uitkomst bieden. 

1.
Inleiding

“Dat je toch die vertrouwde omgeving creëert, terwijl je eigenlijk 
fysiek niet bij elkaar bent”. – Manager

23% van de verpleegkundigen in de care geeft aan dat in 
hun zorginstelling door hen zelf of door anderen met 
beeldschermzorg wordt gewerkt (Nictiz & Nivel, 2015b). 
Uit onderzoek dat in 2015 werd gedaan blijkt dat van de 
mensen die zorg thuis ontvangen slechts 5% via het 
beeldscherm contact kan maken met een zorgverlener.
(Nictiz & Nivel 2015a).

Beeldschermzorg in Nederland: 
wat zijn de cijfers?

1.1

1   Krijgsman & Rauwerda, 2015
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Cliënten, zorgverleners en (project)managers 
die aan de slag gaan met beeldschermzorg, 
noemen verschillende voordelen. Als 
beeldschermzorg succesvol wordt ingezet 
kunnen cliënten langer zelfstandig thuis 
blijven wonen, kan de zelfredzaamheid van 
patiënten worden vergroot en kan er tijdwinst 
ontstaan voor het zorgpersoneel bij het 
verlenen van zorg aan patiënten.2 
Deelnemers aan het onderzoek waarvan de 
resultaten in deze publicatie worden 
beschreven noemden dat een tablet bijdraagt 
aan het verhogen van de zelfredzaamheid van 
de cliënt. Waar begeleiding eerst thuiskwam 
en taken overnam van de cliënt, coachten de 
zorgverleners nu meer vanaf een afstand. Via 
de tablet kunnen bijvoorbeeld op maat 
gemaakte instructiefilmpjes worden 
opgenomen en afgespeeld, voor verstandelijk 
gehandicapten en diabetici die zelf spuiten. 

De voordelen van beeldschermzorg zijn er, 
maar nog lang niet alle zorginstellingen in 
Nederland zetten beeldschermzorg in. En de 
zorginstellingen die er wel gebruik van maken 
doen dit nog niet op grote schaal. Om kennis 
over implementatie te verzamelen uit het veld 
zodat andere partijen die verder willen met 
beeldschermzorg daarmee hun voordeel 
kunnen doen, heeft Nictiz eerder dit jaar 
onderzoek gedaan naar de succesfactoren en 
barrières tijdens een implementatietraject van 
beeldschermzorg.

De Nederlandse overheid stimuleert het 
gebruik van eHealth in de zorg. Technologie, 
in het bijzonder informatie- en 
communicatietechnologie, maakt het mogelijk 
om de zorg op een andere manier te 
organiseren. Het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
heeft in de kamerbrief ‘eHealth en 
zorgverbetering’ van 2 juli 2014 drie ambities 
opgesteld voor de toekomst van de zorg 
(Minister en Staatssecretaris van VWS, 2014). 
Een van deze ambities heeft betrekking op 
beeldschermzorg. Minister Schippers 
verwoordde deze ambitie in haar brief als 
volgt:

“Binnen vijf jaar heeft 
iedereen die zorg 
en ondersteuning 
thuis ontvangt de 
mogelijkheid om 
– desgewenst – via 
een beeldscherm 
24 uur per dag met 
een zorgverlener te 
communiceren. Naast 
beeldschermzorg 
wordt hierbij ook 
domotica3 ingezet. 
Dit draagt eraan bij 
dat mensen langer 
veilig thuis kunnen 
wonen.”

3   Onder domotica vallen toezichthoudende technieken zoals personenalarmering, een elektronische medicijndispenser, een elektronisch 

deurslot of een elektronisch bewaarkastje voor de huissleutel en gemaksdomotica voor het openen van een deur of het aandoen van het 

licht (Nictiz & Nivel, 2014).

2  Hilbers-Modderman & de Bruijn, 2013; van der Velde et al., 2008
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Via het netwerk van Nictiz zijn zorginstellingen 
benaderd die beeldschermzorg aanbieden aan 
cliënten in de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) 
en verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). 
Alleen zorginstellingen die beeldschermzorg 
reeds hadden geïmplementeerd konden 
meedoen aan het onderzoek. In totaal werden 
dertien respondenten geïnterviewd die vooraf 
geselecteerd zijn op functie. Zij zijn 
gecategoriseerd in vier groepen: midden/hoog 
management, leverancier, zorgverleners en 
cliënten. 

Vragenlijsten
De interviews zijn uitgevoerd met behulp 
van vragenlijsten en werden opgenomen en 
uitgeschreven. De volledig uitgeschreven 
interviews zijn vervolgens naar de 
respondenten gestuurd ter controle. Daarna 
zijn de uitgeschreven interviews gecodeerd, 
is de gecodeerde data geanalyseerd en is er 
een selectie gemaakt van de ervaren 
succesfactoren en barrières. Als kritische 
factoren rekenen we succesfactoren of 
barrières die door vier of meer dan vier 
respondenten zijn genoemd.

Generaliseerbaarheid 
Niet iedere respondent die meewerkte aan 
het onderzoek was vanaf het begin bij de 
implementatie van beeldschermzorg 
aanwezig, waardoor niet alle respondenten 
alle vragen beantwoordden. Dit kan invloed 
hebben op de resultaten. Daarnaast hebben 
de zorginstellingen die hebben deelgenomen 
aan het onderzoek alle drie dezelfde 
leverancier voor de beeldschermzorg-
toepassing. Zorginstellingen die hardware en 
software van een andere leverancier inzetten 
voor beeldschermzorg, kunnen andere 
technische barrières en succesfactoren 
tegenkomen tijdens het implementatieproces 
dan de respondenten uit dit onderzoek.

1.2

Het kabinet hoopt dat in 2019 beeldscherm-
zorg landelijk beschikbaar is voor chronisch 
zieke patiënten, ouderen en iedere zorg-
gebruiker die hier gebruik van wil maken. 
Maar zover is het nu nog niet. 
Beeldschermzorg is nog niet landelijk 
ingevoerd. De doelstelling dat iedereen die 
zorg thuis ontvangt - desgewenst - gebruik 
kan maken van beeldschermzorg, is nog 
lang niet bereikt.

Om de ambitie rond beeldschermzorg van het 
Ministerie van VWS te realiseren, is meer 
kennis over het succesvol implementeren van 
beeldschermzorg van belang. Er is nog niet 
veel bekend over de verschillende wijzen 
waarop zorginstellingen beeldschermzorg 
implementeren. Het onderzoek dat in deze 
publicatie wordt beschreven wil de kennis 
aanvullen rond de implementatie van 
beeldschermzorg binnen de gezondheids-
zorg. De verkregen inzichten in deze 
publicatie bieden handvatten voor 
zorginstellingen die beeldschermzorg 
verlenen of willen implementeren. Ook kan het 
zorgverleners, (project)managers en cliënten 
helpen om beeldschermzorg efficiënter in te 
zetten. Deze inzichten dragen er zo hopelijk 
aan bij om het gebruik van beeldschermzorg 
in Nederland te vergroten. Daarnaast 
introduceert deze publicatie het 
Beeldschermzorg implementatiemodel, 
dat het implementatieproces van 
beeldschermzorg visualiseert en structuur 
kan bieden bij (de voorbereiding van) het 
implementatieproces.

Werkwijze 
Nictiz voerde afgelopen jaar onderzoek uit door 
middel van interviews bij drie zorginstellingen 
en een leverancier. Het onderzoek richtte zich 
op succesfactoren en barrières tijdens het 
implementatieproces van beeldschermzorg. 
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Beeldschermzorg implementatiemodel

Het implementatieproces van een innovatieve toepassing in de zorg is 
afhankelijk van verschillende factoren, blijkt uit de literatuur. Dit onderzoek 
gaat bij de term implementatie uit van de definitie ‘Invoering en 
ingebruikname van een nieuw systeem of beleid’. Bij implementatie van 
beeldschermzorg ging het in dit onderzoek om het gehele proces van 
invoering en ingebruikname van beeldschermzorg: vanaf het eerste idee 
van invoering tot en met de evaluatie en uitrol van de toepassing. Uit de 
literatuur blijkt dat het implementatieproces van een innovatie bepaalde 
fasen doorloopt, met bijbehorende kenmerken of succesfactoren.4

Figuur 1- Beeldschermzorg implementatiemodel. 

4  Dohmen, 2010; Rogers 1995

2.
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Implementatiemodel
Uit de literatuur en uit het onderzoek dat Nictiz 
eerder dit jaar uitvoerde komen een aantal 
belangrijke dimensies in het 
implementatieproces naar voren. Op basis van 
deze dimensies ontwikkelde Nictiz het 
‘Beeldschermzorg implementatiemodel’. Dit 
model visualiseert het implementatieproces 
van beeldschermzorg: welke stappen 
doorloopt een zorginstelling bij het 
implementeren van beeldschermzorg? Ook 
bestaat het model uit drie dimensies: de 
project en organisatie, technische en 
financiële dimensie. Per dimensie worden 
succesfactoren die invloed uitoefenen op het 
implementatieproces benoemd en toegelicht. 

Het Beeldschermzorg implementatiemodel dat 
door Nictiz ontworpen is naar aanleiding van 
de literatuur over en het onderzoek naar 
succesfactoren en barrières voor 
implementatie van eHealth en 
beeldschermzorg biedt zorgprofessionals en 
zorginstellingen structuur en kan helpen bij de 
voorbereiding van het implementatieproces.

Implementatieproces
Het implementatieproces start met een 
belanghebbende die een innovatie 
introduceert. Vervolgens wordt ondersteuning 
vanuit het management als kritische 
succesfactor genoemd voor het succesvol 
implementeren van zorgtechnologie. Een 
externe of interne projectorganisatie kan het 
proces van implementatie begeleiden en 
beïnvloeden. Uit de literatuur komt naar voren 
dat de doelen van de organisatie afgestemd 
moeten worden met de implementatiestrategie, 
de planning van de implementatie en de 
randvoorwaarden voor implementatie. 
Wanneer deze zijn afgestemd met de doelen 
van de organisatie, is dat een succesfactor 
voor het implementeren van de zorg-
technologie.5

De mate waarop een innovatie getest kan 
worden in een experimentele- of oefenfase is 

een belangrijk onderdeel van het 
implementatieproces, zo blijkt uit de 
literatuur.6 Evaluatie van ijkpunten en het 
verwerken van feedback zijn daarnaast ook 
kritische succesfactoren in het 
implementatieproces. Ook is het van belang 
om ruimte te creëren voor ideeën voor nieuwe 
innovaties vanuit de eindgebruikers.7

Project en organisatie
Zorgverleners betrekken bij het ontwerp van 
de toepassing is een kritische succesfactor 
voor het slagen van de implementatie. Net 
zoals het belangrijk is om contact te houden 
met kritische collega’s, is het van belang om 
zorgverleners die vertrouwen hebben in de 
toepassing bij het implementatieproces te 
betrekken. Het succes van beeldschermzorg 
hangt sterk af van enthousiaste medewerkers 
op zowel strategische, tactisch als 
operationeel niveau.8 Goede begeleiding en 
scholing van de gebruikers tijdens de 
implementatie is een succesfactor voor het 
slagen, vooral wanneer zorgprofessionals in 
een beroepsopleiding nog geen kennis 
hebben gemaakt met nieuwe 
zorgtechnologie. Besteed aandacht aan 
omscholing en geef informatie over hoe de 
eHealth-toepassing aangeboden kan worden 
aan de eindgebruiker.9

Techniek 
De technische dimensie is een cruciaal 
onderdeel van zorg op afstand. Implementatie 
van beeldschermzorg wordt volgens Postema 
et al. (2012) het meest beïnvloed door de 
stabiliteit en betrouwbaarheid van de 
beeldschermzorg-toepassing. Afspraken over 
het beheer van de toepassing wordt als 
kritische succesfactor gezien.10 Het is van 
belang dat de techniek stabiel werkt, inclusief 
het goed regelen van veiligheid en privacy. 
Daarnaast is het van belang dat de innovatie 
niet te complex, zodat het door de 
eindgebruikers begrepen en gebruikt kan 
worden.11 

2.2

2.1

2.3

2.4

5  Dohmen, 2012; Postema, Peeters & Friele, 2012

6  Dohmen, 2012; Rogers, 1995

7  Dohmen, 2012

8  Dohmen, 2012; Postema, Peeters & Friele, 2012

9  Dohmen, 2012; Peeters, de Veer, van der Hoek & Francke, 2012

10 Dohmen, 2012

11  Rogers, 1995
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Financiën
Beeldschermzorg is niet enkel een technisch 
en organisatorisch project. Ook moet er tijd en 
ruimte zijn om te experimenteren en te 
innoveren binnen een zorginstelling. Inzicht in 
de financiële gevolgen van structurele 
implementatie van beeldschermzorg is 
volgens de literatuur een succesfactor. 
Financiële stabiliteit door middel van het goed 
organiseren van een lange termijn financiering 
speelt een belangrijke rol tijdens het proces 
van implementatie.12 Sinds 1 januari 2015 is de 
zorg in Nederland gedecentraliseerd (VWS, 
2015a), wat voor instabiliteit kan zorgen van de 
externe omgeving bij zorginstellingen die 
beeldschermzorg hebben geïmplementeerd. 
Deze instellingen moeten financiering voor 
beeldschermzorg mogelijk op een andere 
manier organiseren dan voor 1 januari 2015.13 

Resultaat
Naast organisatorische, financiële en 
technische aspecten zijn de uitkomsten van 

het implementatieproces natuurlijk van 
belang. Een nieuwe eHealth-toepassing moet 
toegevoegde waarde of een verbetering in 
het zorgproces opleveren ten opzichte van het 
product of de dienst dat voorheen werd 
gebruikt om te spreken van een 
succesfactor.14 Daarnaast noemt Rogers (1995) 
dat voor succes van een implementatie, de 
innovatie tastbare resultaten moet opleveren. 
Ervaren cliënten en zorgverleners 
toegevoegde waarde door beeldschermzorg? 
Wordt het zorgproces efficiënter of goedkoper 
door het inzetten van beeldschermzorg?

Zorggebruikers waarderen toepassingen die 
hen direct gemak opleveren. Als 
zorgverleners geen voordelen ervaren bij het 
gebruik van technologie, zijn ze minder 
geneigd om er gebruik van te maken. Voor de 
opschaling van eHealth is een goede balans 
nodig tussen de investering in geld en 
inspanning en de ervaren meerwaarde in 
betere zorg, gemak en financiële vergoeding.15

2.5

2.6

12 Postema Peeters en Friele, 2012

13    Per 2015 geldt voor de thuiszorg dat de bekostiging vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt ondergebracht in 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. De uitvoerders van deze wetten zijn de gemeenten en de 

zorgverzekeraars. Voor beeldcommunicatie in de thuiszorg betekent dit een verschuiving van een vaste vergoeding voor de gebruikte 

apparatuur (zorginfrastructuur), via een vergoeding voor de geleverde zorgprestatie (reguliere bekostiging), naar een vast budget voor 

de geleverde zorg (Wmo/Zorgverzekeringswet). Dit betekent dat de op zichzelf staande bekostiging van de technologie onderdeel 

is geworden van de bekostiging van de zorg. De publicatie Communicatie in de zorg van scherm tot scherm (Rauwerda en Krijgsman, 

2015) gaat in op deze veranderende beleidsregels en bekostiging van beeldschermzorg.

14    Rogers, 1995; Dohmen, 2012; Nictiz & Nivel, 2014

15    Nictiz & Nivel, 2014b
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3.
Resultaten
We zagen hoe het Beeldscherm-
zorg implementatiemodel als 
hulpmiddel kan dienen bij 
het visualiseren van het 
implementatieproces. 
Tijdens het onderzoek dat 
Nictiz eerder dit jaar uitvoerde 
naar de implementatie van 
beeldschermzorg bij zorg-
instellingen werd per dimensie 
van dit model (project- en 
organisatiedimensie, technische 
dimensie en financiële 
dimensie) onderzocht wat 
succesfactoren en barrières 
zijn. In dit hoofdstuk geven we 
eerst een globaal overzicht van 
de gevonden succesfactoren 
en barrières per dimensie weer. 
Daarna worden de effecten en 
resultaten van het inzetten van 
beeldschermzorg bij zorg-
instellingen besproken.
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Overzicht succesfactoren 
en barrières
Onderstaande tabel geeft de succesfactoren 
en barrières voor de implementatie van 
beeldschermzorg per dimensie uit het 
Beeldschermzorg implementatiemodel weer. 
De succesfactoren zijn aangegeven met een 
plusteken en de barrières zijn gekoppeld aan 
een minteken. We spreken van kritische 
factoren wanneer vier of meer dan vier 
respondenten dit aspect benoemen. Kritische 
factoren hebben een extra plus of minteken 
(++ of --). 
 

3.1

Project en organisatie dimensie Constante begeleiding om betrokkenheid te stimuleren  ++

 Beginnen met bepaalde groep cliënten +

 Klein beginnen  +

 Meerwaarde duidelijk maken op enthousiaste manier +

 Houd rekening met doelgroep +

 Bied beeldschermzorg aan als reguliere zorg en niet als ‘optie’ +

 Ontbreken van draagvlak  --

 Leeftijd en persoonlijkheid cliënt en medewerker - 

 Kennistekort bij zorgverlener -

 Weerstand bij zorgverlener  -

 Beeldschermzorg blijven evalueren ++

Technische dimensie  Keuze leverancier met veilige verbinding ++

 Goede ondersteuning door leverancier  ++

 Communicatie over veiligheid en privacy +

 Slechte internet verbinding  - -

 Gebruiksongemak hardware - 

 Kwetsbare cliënten  -

 Invloed van familie -

 Gebruiksgemak van iPad en bijbehorende apps  ++

Financiële dimensie Onduidelijkheid bekostiging beeldschermzorg  - -

 Budget cliënten  - 

 Garantie bekostiging beeldschermzorg +

Resultaat Contact hetzelfde of verbeterd ++

 Meerdere toepassingen van de iPad voor zorg ++

 Meedoen in de maatschappij en zelfredzaamheid ++

 Effectiviteit van zorg verhoogd +

 Weinig informatie over effect toepassing - -

Tabel 1. Overzicht resultaten; succesfactoren en barrières per dimensie.
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Project en organisatie dimensie
Vrijwel ieder implementatieproces kent een 
project- en organisatie dimensie. Binnen een 
afdeling of zorginstelling worden afspraken 
gemaakt over de duur, doelgroep en doelen 
van een project. Tijdens de interviews met 
medewerkers van zorginstellingen die het 
implementatieproces van beeldschermzorg al 
doorlopen hebben zijn een aantal 
succesfactoren en barrières genoemd 
specifiek voor deze project en organisatie 
dimensie. We zetten eerst de succesfactoren 
en daarna barrières op een rij.

Succesfactoren
Klein beginnen
Het is volgens een aantal deelnemers die 
meewerkten aan het onderzoek belangrijk dat 
er ruimte is voor een inwerkperiode. Of dat er 
eerst een kleinschalige pilot wordt gedaan 
voor de zorgmedewerkers om te oefenen met 
de iPad 16. Daarmee kan bijvoorbeeld 
onderzocht worden bij welke cliënten het 
gebruik van beeldbellen aanslaat en kan de 
techniek uitgetest worden. 

Beginnen met bepaalde groep cliënten 
Volgens een aantal respondenten kan het 
starten met een specifieke groep cliënten in 
de oefenperiode het implementatieproces 

3.2

3.2.1

16  De zorginstellingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek maken alle drie gebruik van dezelfde leverancier voor de beeld-

schermzorgtoepassing. De leverancier werkt met producten van Apple (iPad). Waar iPad staat in dit onderzoek, kan ook ‘tablet’ 

gelezen worden.

bevorderen. Bijvoorbeeld met cliënten die 
enthousiast zijn, of met cliënten die 
communicatief vaardig zijn en die goed 
kunnen formuleren waar zij tegenaan lopen. 
Een van de respondenten gaf aan dat er in zijn 
zorginstelling bewust is begonnen met het 
aansluiten van cliënten met een welzijnsvraag, 
om de risico’s als er in het begin wat mis zou 
gaan met het beeldbellen zo klein mogelijk te 
houden. Later werd het gebruik uitgebreid 
naar cliënten met een zorgvraag. 

“We zijn begonnen cliënten aan te 
sluiten die een welzijnsvraag hadden. 
Deze keuze hebben we bewust 
gemaakt, om het risico zo klein mogelijk 
te houden. Als er iets mankeert in de 
aansluiting, of kwaliteit van het beeld of 
geluid, is dat niet direct van invloed op 
hun lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Deze groep was ook in 
staat om met ons mee te testen en om 
te kijken of het voldeed aan de 
verwachtingen. Toen dat werkte, gingen 
we de beeldschermzorg uitzetten bij 
cliënten met een zorgvraag die 
communicatief vaardig waren en goed 
konden formuleren waar ze tegenaan 
liepen. Om zo het risico zo klein 
mogelijk te houden.” - Zorgverlener

“De start van de pilot was heel erg 
gemakkelijk. Er waren een aantal 
cliënten met diabetes die we leerden 
om insuline te spuiten. En dat is een 
perfect voorbeeld om via de iPad te 
doen. Om zo gewoon de begeleiding en 
de zorg met de handen op de rug aan te 
bieden. In het begin zag de 
beeldschermzorg er veelbelovend uit 
maar we zijn gewoon erg afhankelijk 
van de soort cliëntenstroom en die is 
daarna een beetje tegengevallen.” 
- Zorgverlener 

Soms bleken de verwachtingen over het 
proces niet overeen te komen met de praktijk. 
Meerdere respondenten benoemden dat 
tijdens het implementatieproces het doel om 
een bepaald aantal cliënten te laten 
deelnemen aan beeldschermzorg, niet 
behaald werd. Dit gebeurde zowel aan het 
begin van het proces bij de intake als later in 
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het traject, doordat cliënten niet wilden of 
konden meedoen. Cliënten wilden of konden 
om diverse redenen geen beeldschermzorg 
gebruiken. Of cliënten vielen bij het eerste 
gesprek of na een oefenperiode af omdat het 
niet mogelijk bleek te zijn om 
beeldschermzorg in te zetten. 
 

“Het is belangrijk om over het 
algemeen te proberen om toch, ook al 
zijn er twijfels, een proefperiode met 
de cliënt af te spreken. Als dan blijkt 
dat het toch niet gaat, dan kan hij 
altijd terug. Dat kunnen allerlei 
redenen zijn, bijvoorbeeld als de 
bedienbaarheid van de iPad te lastig 
is, of de cliënt het niet snapt. Dat kan 
fysiek zijn, het kan verstandelijk zijn. 
Het kan ook zijn dat er psychische 
dingen spelen. Als iemand schizofreen 
is kan achterdocht bijvoorbeeld een 
rol spelen en kan worden gedacht dat 
ze met die iPad een spion in huis 
halen.” - Projectleider

Meerwaarde duidelijk maken op 
enthousiaste manier 
Verschillende deelnemers aan het onderzoek 
gaven aan dat het belangrijk is om 
enthousiaste medewerkers te hebben die de 
meerwaarde en het gemak van de 
beeldschermzorg-toepassing kunnen 
overbrengen op cliënten en collega’s. Door de 
meerwaarde uit te leggen worden cliënten en 
collega’s geënthousiasmeerd om met 
beeldschermzorg te werken en verloopt het 
implementatieproces sneller, is de ervaring. 

“Het is heel belangrijk dat een 
zorgverlener tegen een cliënt zegt: ‘Dit 
is echt iets voor u’. En daar gaan we 
voor staan. Want als de cliënt het op 
een gegeven moment niet ziet zitten, 
dan moet er wel een groot wonder 
gebeuren wil het slagen.” - Zorgverlener  

Houd rekening met doelgroep
Een implementatieteam bestaat uit 
verschillende mensen met verschillende 
achtergronden, en ook cliënten verschillen 
onderling. Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat er rekening gehouden moet worden met 
verschillende soorten cliënten en 
medewerkers, die allen op hun eigen manier 
met beeldschermzorg leren omgaan. Ook 
noemden meerdere respondenten dat 
beeldschermzorg niet aan cliënten 
opgedrongen kan worden.

Bied beeldschermzorg aan als reguliere zorg 
en niet als ‘optie’
Een aantal deelnemers aan het onderzoek 
noemde dat de implementatie sneller en beter 
kan verlopen als duidelijk tegen cliënten en 
medewerkers wordt gezegd dat 
beeldschermzorg niet optioneel is en dat er 
vanaf een bepaald moment geen andere soort 
begeleiding meer wordt gegeven.

“Geef de mensen niet het idee dat het 
maar iets tijdelijks is, of iets is om te 
proberen. Geef ze het idee dat het iets 
is dat goed werkt! Daarin moet je niet te 
afwachtend zijn, maar zeggen: we 
geven de iPad want dit doen we altijd 
met de iPad.” - Zorgverlener 

Constante begeleiding om betrokkenheid 
te stimuleren 
Meerdere respondenten gaven aan dat er 
constant aandacht moet blijven voor de 
begeleiding van medewerkers en cliënten bij 
beeldschermzorg, via trainingen, modules, 
teamoverleg of huisbezoeken. Anders zakt de 
interesse om met beeldschermzorg te werken 
weg. Meerdere respondenten noemden 
daarbij ook dat het belangrijk is om helder 
naar de cliënt te communiceren dat hij of zij 
begeleid kan wordt bij het gebruik, indien 
gewenst. 

“Om de cliënt vaardig te maken met de 
iPad, of zelfvertrouwen daarin te laten 
krijgen, kan het prettig zijn dat de cliënt 
iemand heeft waar hij terecht kan met 
zijn of haar vragen. Er zijn heel veel 
zorgorganisaties die gebruik maken van 
vrijwilligers daarvoor.” - Leverancier

“Ik weet nog steeds niet hoe het werkt. 
Ik kom er niet uit en dan tik ik ergens op 
en ben ik het kwijt. Ik had graag twee of 
drie keer iemand gehad die echt mij 
duidelijk van stap naar stap zei wat ik 
moest doen.” – Cliënt 

Volgens de deelnemers aan het onderzoek 
vergroot je de betrokkenheid van 
medewerkers en cliënten bij beeldschermzorg 
als zij vertrouwd raken met de technologie. 
Respondenten noemden verschillende 
manieren om cliënten en collega’s vertrouwd 
te maken met beeldschermzorg, zoals een 
nieuwsbrief rondsturen met weetjes over de 
iPad, de inzet van een interactieve eLearning 
module onder zorgverleners om de kennis te 
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vergroten, een forum van de zorginstellingen 
met spellen en een artikel over een 
enthousiaste beeldschermzorggebruiker. 
Zulke initiatieven kunnen eindgebruikers 
enthousiasmeren om de iPad en 
beeldschermzorg te gebruiken. Ook is het 
betrekken van familie en mantelzorgers 
volgens een aantal respondenten een 
belangrijke factor bij de succesvolle 
implementatie van beeldschermzorg. 

 “Ik had een verpleger die mijn kousen 
kwam aantrekken en uittrekken. Hij 
heeft er echt verstand van. Hij heeft mij 
toen ook geleerd een foto door te 
sturen, dat heeft hij opgeschreven en 
dat kan je dan nalezen. Dat vond ik een 
fijne manier.” - Cliënt 

“Als ik weerstand opmerk probeer ik het 
vaak via de mantelzorgers, via de 
omgeving. Ik denk dat dat wel heel erg 
een succesfactor is, als je enthousiaste 
familieleden hebt. Bij die mevrouw is 
dat ook, haar kleinkinderen die thuis 
een iPad hebben zeggen: kom oma, ik 
installeer even een spelletje erop. Dat 
werkt goed, daardoor wordt zij weer 
betrokken bij die iPad en raakt zij 
vertrouwd met de iPad. Ook met 
mailtjes sturen en mailtjes ontvangen, 
dat soort dingen. Je hebt daar gewoon 
wel betrokkenheid nodig van 
mantelzorgers die daar ook mee aan de 
slag gaan.” - Zorgverlener

 

“Als je organisatie breed gaat kijken, 
denk ik dat we er veel meer uit kunnen 
halen. Dat ligt echt aan het stukje 
nazorg binnen het team. Dus mensen 
enthousiasmeren en blijven begeleiden. 
Dat het niet een project op zich is maar 
dat het iets is dat door moet blijven 
lopen, dat je dat soort dingen aan moet 
blijven bieden. Als we dat beter hadden 
ingeregeld, zouden we het breder uit 
kunnen rollen. Dan zou het ook meer 
een succes zijn, in mijn ogen.” - Manager 

Barrières 
Een nieuw project introduceren binnen de 
organisatie kan ook lastig zijn: het betekent 
vaak een nieuwe manier van werken en een 
andere manier van zorg verlenen voor de 
cliënten. Naast succesfactoren werden bij de 
project en organisatie dimensie ook een 
aantal barrières genoemd.

Ontbreken van draagvlak
Meerdere respondenten benoemden het 
ontbreken van draagvlak als barrière voor de 
implementatie van een nieuwe 
eHealth-toepassing. Er werd bijvoorbeeld 
aangegeven dat het initiatief om 
beeldschermzorg in te zetten vanuit de Raad 
van Bestuur kwam. Het werd ‘van bovenaf 
opgelegd’. Andere respondenten gaven aan 
dat er juist geen steun vanuit het management 
was, waardoor er geen goedkeuring kwam 
voor het implementeren van 
beeldschermzorg. Daarnaast werd vermeld 
dat het moeilijk was om medewerkers te 
overtuigen mee te doen aan het project. 
Commitment vanuit de gehele organisatie 
blijkt belangrijk voor het slagen van de 
beeldschermzorg implementatie. 

“Eigenlijk komt het vanuit de Raad van 
Bestuur. Het is van bovenaf opgelegd, 
terwijl wij als organisatie juist denken 
andersom te werken en dat ook steeds 
meer willen doen.” - Projectleider 

Weerstand bij zorgverlener 
Volgens een aantal deelnemers aan het 
onderzoek zorgen de vele veranderingen die 
plaatsvinden binnen de zorgorganisatie en 
een andere werkwijze voor weerstand bij de 
zorgverlener om met beeldschermzorg te 
werken. Zoals bijvoorbeeld het zelf indiceren 
van beeldschermzorg door zorgverleners. 
Volgens een van de respondenten kwam de 
weerstand bij medewerkers mede voort uit 
angst voor baanverlies.

3.2.2
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“Implementeren was heel lastig omdat 
de beroepsgroep dacht dat er dan 
ontslagen zouden vallen, omdat het 
werk overgenomen wordt op deze 
manier. Omdat je geen reistijd hebt en 
je meer kunt doen in minder tijd. Daar 
zat een knelpunt in de gedachten.” 
- Projectleider

“Vaak zie je dat medewerkers wat 
meer drempels hebben dan cliënten 
zelf. De medewerkers zeggen toch van 
‘ja maar de cliënt vindt het niet fijn als 
we ‘koude zorg’ gaan leveren in plaats 
van langskomen’. Maar de cliënt zegt 
‘ik vind het heerlijk dat ik weer een 
beetje privacy terug heb, van mij hoeft 
het echt niet, voor mij kan het aantal 
bezoekjes per dag of per week graag 
een beetje minder als het met 
beeldzorg kan’. En daarmee worden ze 
ook weer wat zelfstandiger.”- Leverancier 

Leeftijd en persoonlijkheid cliënt 
en medewerker 
Meerdere respondenten gaven aan dat een 
hogere leeftijd en iemands persoonlijkheid 
mee kunnen spelen als barrière bij nieuwe 
dingen leren, zoals beeldschermzorg. Bij 
mensen op leeftijd die nog nooit een laptop in 
hun hand hebben gehad kan het best lastig 
zijn om hen te motiveren om een iPad te 
gebruiken voor zorg, blijkt uit het onderzoek. 

“Het is niet zo heel gemakkelijk om 
mensen over die drempel heen te halen. 
Als mensen nog nooit een laptop in hun 
hand hebben gehad, hoe leg je ze dan 
uit hoe ze een iPad kunnen gebruiken 
en wat daar de meerwaarde van is? Dat 
is best wel lastig.” - Zorgverlener

Daardoor blijkt het soms lastig om de toepassing 
aan de doelgroep ‘te verkopen’. Of zoals een 
zorgverlener het verwoordt:

“Wat de boer niet kent dat vreet hij 
niet. En met elektronica is dat precies 
hetzelfde gebleken.” - Zorgverlener

Cliënten geven aan het soms moeilijk te vinden 
om hulp te vragen als ze het niet begrijpen. Ze 
zijn ‘bang’ een medewerker te moeten storen. 
Ze hebben behoefte aan iemand die het stap 
voor stap helemaal uitlegt. 

“Men zegt dan: zijn er nog vragen? Ja, 
maar ik weet niet wat ik moet vragen. 
Ik snap het hele ding niet. Maar ik wil 
zo graag duidelijkheid en dat wil ik 
dan opschrijven. Stap voor stap in mijn 
woorden. En dan kan ik het, dan weet 
ik hoe het werkt. Maar nu niet.” - Cliënt 

“Ik durf niet goed te bellen, ik ben 
altijd bang dat het niet uitkomt.” - Cliënt 

Kennistekort bij zorgverlener 
Het niet beheersen van de kennis om 
beeldschermzorg correct te indiceren en in te 
zetten beschouwen respondenten als een 
barrière. Volgens een van de respondenten 
begint het opbouwen van kennis over het 
inzetten van zorgtechnologie tijdens de studie 
en zou het niet in een aparte cursus of 
scholing behandeld moet worden. Ook 
merkten respondenten op dat scholen en 
opleidingen achterlopen bij het betrekken van 
eHealth en domotica in de lessen. 

“Als je dan vraagt is er een barrière 
van de succesvolle toepassing van 
zorgtechnologie? Dan is het 
kennistekort, bij de beroepsgroep.” 
- Zorgverlener

De deelnemers aan het onderzoek spelen in 
op deze barrière voor implementatie door de 
zorgverleners bij de hand te nemen en te 
begeleiden in het indiceren. 

Technische dimensie
Naast andere werkprocessen en 
organisatievormen draait eHealth om 
technologie. Bij de technische dimensie van het 
implementatieproces bleken er ook een aantal 
succesfactoren en barrières mee te spelen. Zo 
gaven respondenten bijvoorbeeld aan dat het 
van belang is dat er een plek is waar cliënten en 
zorgverleners terecht kunnen met technische 
en praktische vragen over beeldschermzorg.

3.3
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Succesfactoren
Gebruiksgemak van iPad 
en bijbehorende apps
Door de deelnemers aan het onderzoek werd 
het gebruiksgemak van de BeeldbelApp17 en 
de WegwijsApp18 vaker genoemd als 
succesfactor voor het gebruik van de iPad. De 
WegwijsApp is een app die helpt om mensen 
‘wegwijs’ te maken met de tablet en hen te 
verleiden om deze te gebruiken. 
Zorginstellingen kunnen de WegwijsApp 
aanbieden aan cliënten met interactieve 
informatie en tips bij het gebruik van de iPad 
of PC. Deze aanvullende apps zorgen er 
volgens respondenten voor dat het gebruik 
van de Beeldbelapp gestimuleerd wordt. 
Meerdere respondenten gaven aan dat hoe 
meer een cliënt gewend raakt aan de iPad, 
hoe minder gek zij het gaan vinden om de 
iPad ook voor zorgdoeleinden te gaan 
gebruiken. 
Respondenten zijn over het algemeen 
tevreden met het systeem dat in hun 
zorginstelling gebruikt werd. De iPads starten 
snel op en hebben een groot beeldscherm 
van hoge kwaliteit. Als een patiënt 
bijvoorbeeld insuline moet spuiten, is het 
noodzakelijk dat een zorgverlener op afstand 
moet kunnen lezen hoeveel insuline er in de 
spuit zit. Ook voor het bekijken van een wond 
via het beeldscherm is een bepaalde 
beeldkwaliteit nodig. Een instelling die 

3.3.1 meedeed aan dit onderzoek gebruikte 
voorheen een regulier computerscherm, maar 
dat bleek niet geschikt te zijn voor 
wondverzorging en verpleging op afstand. 

“Het succes van het beeldbellen heeft 
dus veel te maken met verbinding en het 
kwaliteitsaspect. Als je afspreekt om te 
beeldbellen moet je wel bereikbaar zijn. 
En als je insuline wilt spuiten moet je wel 
kunnen lezen wat er in de insulinepen 
zit. Of als je een wond wil laten zien dan 
moet hij wel voldoende duidelijk in beeld 
zijn om te kunnen beoordelen wat er 
met die wond aan de hand is.” - Manager 

Keuze leverancier met veilige verbinding 
Respondenten noemden dat veiligheid en 
privacy van cliëntgegevens belangrijk is en 
dat bij de keuze van de leverancier hier 
rekening mee gehouden is. Met de 
leverancier die zij hebben, hebben zij nog 
geen problemen rondom veiligheid of privacy 
ondervonden.

Communicatie over veiligheid en privacy 
Daarnaast wordt door meerdere 
respondenten genoemd dat het belangrijk is 
om met de cliënten en medewerkers zaken 
rondom de veiligheid te bespreken. 

17  De BeeldbelApp is een app met veilige (groeps)videoverbindingen en berichtenservice voor op Tablet en PC, 

 aangeboden door Focus Cura (www.focuscura.nl)

18   De WegwijsApp is een app die informatie en tips bevat voor het gebruik van de iPad of PC. Daarnaast bevat deze app ook nuttige en leuke 

digitale activiteiten, zoals wekelijkse live ThuisBingo (www.focuscura.nl). De WegwijsApp is een product van zorginnovatie bedrijf Focus Cura.
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“Niet alleen de techniek heeft met 
veiligheid te maken maar ook het 
gedrag en het veiligheidsbewustzijn 
binnen de zorgorganisaties zelf. Zij 
hebben ook de verantwoordelijkheid 
bij de zorgorganisatie om 
medewerkers te informeren en 
bewustzijn te creëren.” - Leverancier

Goede ondersteuning door leverancier 
Het contact met de leverancier wordt als 
bevorderende factor gezien voor het werken 
met beeldschermzorg. Respondenten werden 
snel en goed geholpen als er een technisch 
probleem was en één respondent gaf aan dat 
het prettig was om de beeldbeltoepassing 
samen met de leverancier te ontwikkelen. 

“Wanneer kleine dingen niet werken 
kunnen de cliënten zelf naar de 
leverancier bellen, bijvoorbeeld bij 
internet dat het niet doet, of voor een 
kabeltje. Ze helpen je helemaal stap 
voor stap door al die dingen heen. Als 
ik het niet weet, wat ook vaak genoeg 
gebeurt, bel ik op en dan weten ze het 
precies. Ze zijn het gewend om met 
oudere mensen te werken die 
helemaal geen verstand ervan 
hebben, dan lukt het ze ook met ons.” 
- Zorgverlener 

Barrières 
Naast succesfactoren als goed contact met de 
leverancier van de beeldbeltoepassing en een 
stabiele internetverbinding, werden er ook 
een aantal barrières genoemd door de 
cliënten, zorgverleners en managers die Nictiz 
interviewde.

Gebruiksongemak iPad 
Meerdere keren gaven respondenten aan dat 
bepaalde functies van de iPad, zoals de 
camera, een belemmering kunnen vormen 
voor het gebruik van beeldschermzorg door 
cliënten. Zo kan het volgens sommige 
respondenten confronterend zijn om jezelf te 
zien. Medewerkers moeten ook aan cliënten 
uitleggen dat het nodig is dat ze soms naar 
vanuit een ander perspectief in de camera 
kijken: die afwisseling van perspectief is nodig 
om de cliënt te kunnen diagnosticeren. 
Wanneer als je bij een iPad naar het 
beeldscherm kijkt, kijk je niet recht in de 
camera - die bevindt zich hoger. 
Respondenten gaven aan dat het belangrijk is 
om dit aan de cliënten uit te leggen, omdat het 
anders lijkt of de zorgverlener de cliënt niet 

aankijkt tijdens het gesprek, doordat hij of zij 
dan naar het beeldscherm kijkt om de cliënt te 
observeren. 

“Soms lijkt het of de cliënt jou 
helemaal niet ziet. Dit komt omdat hij 
voor zijn gevoel jou recht in de ogen 
kijkt, dan kijkt hij niet in de camera 
maar naar het scherm. En dat geven 
wij altijd mee: wissel af, zeg: ‘ik moet 
even kijken hoe dat en dat eruitziet, 
dan lijkt het alsof ik u niet zie maar ik 
zie het wel maar ik moet naar andere 
dingen kijken’. Zo geef je dat ook aan 
want een cliënt valt het ook direct op. 
Die heeft zoiets van ‘hé wat ga je nou 
doen, je kijkt niet naar mij’.” 
- Zorgverlener

“Ik vind het al een probleem om naar 
die spiegel (camera) te kijken, laat 
staan dat ik dan nog een mannelijke 
beeldbeller heb. Er komt dan een 
storing in mijn hersenen …” - Cliënt 

Een aantal technische zaken die barrières 
vormden voor het gebruik van 
beeldschermzorg zijn elk een keer genoemd 
door respondenten. Het indrukken van het 
scherm middels een touch screen vond een 
van de deelnemers aan het onderzoek lastig. 
Een andere cliënt had moeite met de Engelse 
taal. Een derde respondent had problemen 
met inlogcodes en wachtwoorden van de 
BeeldbelApp. 

“Er moet iemand komen die alle 
wachtwoorden geeft en die mij 
duidelijk maakt welke wachtwoorden 
ik moet gebruiken voor wat wat is.” 
- Cliënt 

Slechte internetverbinding 
Een slechte internetverbinding is een 
duidelijke barrière voor beeldschermzorg, 
zeggen deelnemers aan het onderzoek.
 

“De verbindingen moeten zeker zijn 
anders kun je niet beeldbellen. Dat is 
een kwaliteitseis.” - Projectleider 

“Beeldschermzorg valt of staat met 
een werkende internetverbinding.” 
- Leverancier

3.3.2
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Kwetsbare cliënten 
Uit gesprekken kwam naar voren dat cliënten 
uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en 
verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) extra 
kwetsbaar zijn voor diefstal van de iPad. Ook 
kwam naar voren dat cliënten uit de doelgroep 
GGZ en VGZ wellicht moeilijker hun grenzen 
wat betreft privacy en veiligheid kunnen 
aangeven. 

Familie 
Enerzijds is het betrekken van familie en 
mantelzorgers een belangrijke factor in de 
succesvolle implementatie van 
beeldschermzorg. Anderzijds kan familie ook 
als barrière werken, blijkt uit het onderzoek. 
Meerdere deelnemers noemden dat het is 
voorgekomen dat familie heeft geprobeerd te 
helpen of gebruik heeft gemaakt van de iPad, 
waardoor vervolgens geen gebruik meer 
gemaakt kon worden van beeldbellen. Na het 
downloaden van een update van de software 
werkte het beeldbellen bijvoorbeeld bij een 
cliënt niet meer. 

“Ik ga er geen slot op zetten, ik ben 
geen klein kind. Dat zegt van: je mag 
niet aan de koektrommel zitten. Dat 
moeten ze zelf weten, dat moeten ze 
onthouden. Die iPad is van mij.” - Cliënt 

3.4 Financiële dimensie
Tijdens de interviews zijn een aantal 
succesfactoren en barrières omtrent de 
financiële dimensie door meerdere 
respondenten benoemd. Onder medewerkers 
van zorginstellingen die aan de slag gaan met 
beeldschermzorg blijkt nog onduidelijkheid te 

bestaan over de vergoeding ervan19. In deze 
paragraaf worden deze succesfactoren en 
barrières beschreven.

Succesfactoren
Garantie bekostiging beeldschermzorg 
Volgens meerdere deelnemers aan het 
onderzoek moet beeldschermzorg 
gefinancierd worden uit het eigen budget van 
de zorginstelling om de implementatie van 
beeldschermzorg te garanderen als er geen 
extra financiële middelen meer worden 
gegeven, zoals projectsubsidies.

“Daar moet gewoon die vrijblijvendheid 
uit. Dus als je succes laat afhangen 
van subsidies dan sta je volledig 
verkeerd in je implementatieproces.” 

- Zorgverlener

Barrières 
Onduidelijkheid bekostiging beeldschermzorg 
Meerdere deelnemers aan het onderzoek 
benoemden dat er onduidelijkheid is vanuit de 
overheid over het toekennen van 
vergoedingen voor beeldschermzorg. 
Daardoor is verdere opschaling van 
beeldschermzorg onzeker. Daarnaast speelde 
intern de vraag of de kosten van internet en 
de iPad in de toekomst betaald worden door 
de zorginstelling of via een eigen bijdrage van 
de cliënt. 

Budget cliënten 
Volgens meerdere respondenten is het 
budget van cliënten een barrière om 
beeldschermzorg verder te implementeren. 
Sommige respondenten gaven aan dat 

3.4.1

3.4.2

19    De in januari 2015 verschenen publicatie Communicatie in de zorg van scherm tot scherm (Rauwerda en Krijgsman, 2015) 

gaat in op deze veranderende beleidsregels en bekostiging van beeldschermzorg.
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cliënten een bepaald budget hebben en 
internet of een eigen iPad niet te kunnen 
betalen. Hoe de iPad wordt aangeboden aan 
cliënten verschilt per zorginstelling. In de ene 
zorginstelling krijgt men de iPad te leen, in 
een andere zorginstelling kan men de iPad 
leasen en in weer een andere zorginstelling 
zal men de iPad zelf moeten bekostigen.

“Ik weet soms al niet hoe ik het 
financieel run. Dus dat zou sowieso 
achterwege blijven dan.” - Cliënt

“Als ik dat weet ga ik sparen voor een 
eigen iPad. Want dan gooi ik er 
volgend jaar gewoon mijn 
vakantiegeld tegenaan.” - Cliënt 

 

3.5 Resultaat inzetten 
beeldschermzorg 
Een implementatieproces eindigt met een 
resultaat. Wat leverde het 
implementatieproces voor beeldschermzorg 
op, volgens cliënten, zorgverleners en 
(project)managers? Wat zijn de resultaten van 
het inzetten van beeldschermzorg voor 
cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, 
verstandelijk gehandicaptenzorg en 
verpleging, verzorging en thuiszorg?

Succesfactoren
Beeldschermzorg blijven evalueren
Meerdere respondenten gaven aan het 
belangrijk te vinden dat beeldschermzorg op 
verschillende manieren geëvalueerd blijft 
worden, ook nadat het project is afgerond en 
beeldschermzorg is geïmplementeerd. 
Zorgverleners geven aan dat ze op de hoogte 
willen blijven: hoe wordt beeldschermzorg 
toegepast, welke cliënten maken er wel of 
geen gebruik van? Meerdere keren werd 
genoemd dat trainingen door moeten gaan na 
de implementatie en dat beeldschermzorg 
onderwerp van gesprek moet blijven, zowel bij 
cliënt als medewerker. Daarnaast werd door 
meerdere respondenten benoemd dat 
terugkoppeling over de doelen en de visie op 
efficiëntie, tijdwinst, zelfredzaamheid bij de 
cliënten en ondersteuning voor de 
mantelzorger belangrijk is. Door 
stuurinformatie kunnen doelen meetbaar 
gemaakt worden en geëvalueerd worden met 
collega’s. Ook is het van belang dat er tijdens 
het project periodiek informatie beschikbaar 
gesteld wordt en dat de verantwoordelijke 
managers die informatie ook bespreken met 
de deelnemers van de pilot of het 
implementatieproces.

“De organisatie moet echt 
stuurinformatie maken over beeldzorg. 
Bijvoorbeeld: hoeveel procent van de 
cliënten heeft beeldzorg per team en 
dan per team kijken waarom dat dan 
verschilt? Waarom is het in het ene 
team veel breder uitgerold dan bij het 
andere team? En anderzijds, hoeveel 
procent van de geleverde zorg is dan 
beeldzorg geweest? Als je daar goede 
parameters voor verzint en ook zorgt 
dat je die informatie kan genereren op 
een manier die niet al te omslachtig is 
en je maakt het gewoon maandelijks 
onderdeel van de teamvergadering, 
dan wordt het steeds meer de normale 
manier van werken.” – Zorgverlener

Contact is hetzelfde of verbeterd
Als meerwaarde van beeldschermzorg 
noemden respondenten dat het contact van 
de zorgverlener met de cliënt hetzelfde is via 
de iPad of juist verbeterd is. 

“Op het moment dat je het gaat 
gebruiken ervaar je het als veel 
dichterbij dan wanneer je het er alleen 
maar over hebt.” - Manager 

“Op het moment dat je elkaar aankijkt 
heb je meer aandacht voor elkaar vind 
ik. Dan zit je aandachtiger te luisteren 
en dan kun je dingen laten zien. Dan 
stel je ook andere vragen dan als je 
alleen aan de telefoon zit.” - Zorgverlener

3.5.1
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Voor meerdere deelnemers aan het onderzoek 
zorgden beeld voor toegevoegde waarde aan 
het contact als cliënt en zorgverlener ver van 
elkaar verwijderd waren. Met beeldbellen kan 
er ‘om de cliënt’ heen gekeken worden en kan 
de zorgverlener de cliënt en zijn leefomgeving 
beoordelen. Volgens respondenten was er ook 
sneller, vaker en korter contact na de 
introductie van beeldschermzorg. Meerdere 
respondenten noemden dat de afstand soms 
een voordeel is in het contact.

“Dat je toch die vertrouwde omgeving 
creëert, terwijl je eigenlijk fysiek niet 
bij elkaar bent.” - Manager 

“Een cliënt, waarbij ik de zorg net heb 
afgesloten, heb ik een jaar met 
beeldbellen benaderd. Daar zijn de 
huisbezoeken vervangen door 
beeldzorg. Omdat mevrouw zelf 
aangaf: ‘ik vind het minder belastend’. 
Kun jij je voorstellen: voor een 
huisbezoek moet je thuis zijn, heb je 
lijfelijke contacten. En dat ervoer ze 
soms ook als vervelend, plus meneer 
ervoer dat ook af en toe als vervelend. 
En dan ging ze naar boven en dan had 
ze de ruimte om mij rustig te bellen, 
rustig het gesprek aan te gaan.” 
- Zorgverlener

“Een collega van ons heeft een cliënt 
met autisme spectrum stoornis en die 
geeft bijvoorbeeld aan dat op bezoek 
gaan te veel prikkels geeft en dat het 
contact dan via beeldbellen voor hem 
veel beter te doen is. Dus dat het op 
die manier ook heel erg werkt, als hij 
elke week vast een afspraak heeft met 
zijn begeleider, om dat op die manier 
te doen.” - Zorgverlener

Effectiviteit van zorg verhoogd
Volgens deelnemers aan het onderzoek kan 
met beeldschermzorg dezelfde zorg worden 
verleend met een hulpmiddel zonder 
kwaliteitsverlies, waardoor het zorgproces 
effectiever wordt ingericht. Zorgverleners 
hoeven bijvoorbeeld niet meer langs bij cliënten 
voor dagstructurering. Bij cliënten met diabetes 
is het door het inzetten van beeldschermzorg 
niet nodig om soms tot drie keer per dag langs 
voor begeleiding. Als cliënten, met hulp van hun 
zorgverleners, zelf leren om insuline te spuiten 
en bloedwaardes te bepalen, kan de 
begeleiding via beeldschermzorg verlopen. 
Ook benoemden respondenten dat door 

beeldschermzorg het proces van zorg op dit 
moment effectiever verloopt doordat de 
zorgverleners minder reistijd kwijt zijn, wat de 
zorginstelling kosten bespaart. 

“Met beeldschermzorg kun je ook je 
zorgverlening een stuk goedkoper 
maken, al was alleen maar omdat je de 
reistijden kunt beperken.” - Projectleider 

Meerdere toepassingen van de iPad voor zorg 
Naast de meerwaarde die beeldbellen biedt 
gaven meerdere respondenten ook aan dat 
de iPad voor andere zaken dan contact met 
de hulpverlener gebruikt wordt. Het inzetten 
van de iPad voor andere doeleinden dan zorg, 
bijvoorbeeld voor begeleiding of ontspanning, 
kwam vaker terug in de interviews. 
Respondenten noemden voorbeelden zoals 
het toedienen van bepaalde medicijnen op 
afstand voor een dubbelcheck, bellen met 
familie, samen met de hulpverlener of familie 
formulieren doornemen, alleen spelletjes 
spelen of op afstand met familie, de actualiteit 
volgen en muziek of recepten opzoeken.  

“De diversiteit van zo’n apparaat vind 
ik wel ontzettend mooi, maar het hoeft 
niet alleen voor cliënten met diabetes 
gebruikt te worden. Het kan 
bijvoorbeeld ook wondzorg zijn of om 
overleg te plegen met de mantelzorg.” 
- Zorgverlener

 “Wat we vooral zien is dat mensen van 
de doelgroep met een verstandelijke 
beperking enorm geholpen zijn met 
andere mogelijkheden die de iPad biedt, 
naast beeldbellen. Cliënten die 
bijvoorbeeld niet weten hoe zij de 
wasmachine moeten bedienen, daarvan 
kun je als begeleider met de iPad van 
de cliënt samen met de cliënt een 
filmpje maken. Hoe werkt zo’n 
wasmachine, wat moet je doen? De 
cliënt kan het filmpje afspelen en zo de 
stappen volgen en zelf zijn wasje 
draaien. Het zijn cliënten die niet 
kunnen lezen of schrijven maar die 
kunnen met bepaalde appjes een 
boodschap inspreken en ze weten wel 
hoe zij dat door moeten sturen naar de 
begeleider. Dus als ze dan een vraag 
hebben of iets dringends of ze willen 
gewoon even hun hart luchten, dan 
kunnen ze het inspreken en dan komt 
het bij de begeleider terecht.” - Leverancier
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“Wij hadden een iPad bij iemand 
neergezet en die was altijd 
voetbalcoach en ging altijd naar 
scouting en alles bij de jeugdteams. 
Als hij dan op tijd thuis op zijn iPad 
inlogde kon hij op het hoofdveld de 
hoofdcamera bedienen. Dus elke 
zaterdagochtend zorgden we dat hij 
op tijd was. Die man die heeft het 
gewoon fijn gehad, want anders mis je 
het. Hij wilde bijvoorbeeld zelf niet 
gezien worden want hij zag zichzelf 
nog hoe hij was voordat hij ziek werd. 
Wij hebben gewoon de camera 
uitgedaan bij hem. Want je ziet jezelf 
in het klein. Hij wilde zichzelf niet zien. 
Dan moet je het ook niet doen. Het is 
allemaal echt zonder drempels.” 

- Zorgverlener

“Voor mij heeft het gewoon 
therapeutische waarde en zo zie ik dat 
dus ook. Iemand die spelletjes doet en 
externe prikkels heeft piekert veel 
minder. En als je veel minder piekert 
hou je energie over om te genezen of 
met je problemen om te gaan.” 
- Zorgverlener

Meedoen in de maatschappij en 
zelfredzaamheid 
Ook kan de iPad bijdragen aan het verhogen 
van de zelfredzaamheid van de cliënt. Waar 
begeleiding eerst thuiskwam en taken overnam 
van de cliënt, coachten de zorgverleners nu 
meer met de handen op de rug. Andere 
genoemde voorbeelden van zelfredzaamheid 
zijn op maat gemaakte instructiefilmpjes, voor 
verstandelijk gehandicapten en diabetici die 
zelf insuline spuiten. 

“Een patiënt met diabetes hebben zij 
geleerd hoe ze moest spuiten en de 
waardes bepalen, toen hebben ze haar 
via beeldzorg daarin begeleid. 
Uiteindelijk is die cliënt weer uit zorg 
gegaan omdat ze het zelf kon. Ze had 
niemand nodig. Voor hetzelfde geld 
was ze altijd in de zorg gebleven en 
dan moet je daar twee, drie keer per 
dag naartoe.” - Zorgverlener 

Ook het groter worden van de leefwereld van 
de cliënt kwam meerdere keren terug tijdens 
de gesprekken. Door technologie komen 
mensen sneller in contact met familie, 
mantelzorgers, vrienden en de buitenwereld.
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“Het opent gewoon een deur naar de 
rest van de wereld. Terwijl ze dat eerst 
niet hadden.” - Manager 

“Je brengt de wereld bij de mensen 
echt naar binnen die zelf niet naar 
buiten kunnen.” - Zorgverlener

“Ik denk ook dat als de beeldzorg nu 
zou stoppen, dat heel veel cliënten het 
zullen missen. Maar ook het contact, 
de zelfredzaamheid van het opzoeken, 
het meedoen in de maatschappij en 
het hebben van internet en daarmee 
ook goed voelen dat ze zoiets hebben 
en het kunnen.” - Zorgverlener  

Sommige respondenten omschreven de iPad 
als een duur, modern apparaat waar cliënten 
trots op zijn om te bezitten. Het bezitten van 
een moderne tablet gaf een gevoel van 
verantwoordelijkheid en schiep een bepaalde 
verwachting bij cliënten.

 “Ik voel me eigenlijk bevoorrecht, 
want mensen die ik in andere 
zorgcentra tegenkwam, die hadden er 
geen een.” - Cliënt 

“Ja dat was grandioos, geweldig. Want 
die dingen die kosten normaal 
gesproken denk ik 600 euro, toch? In 
de eerste plaats ben ik er erg zuinig 
mee. Ik draag ook zorg voor mijn 
iPad.” - Cliënt 

“Ze krijgen de verantwoordelijkheid 
voor een duur apparaat, en ook bij 
sommige cliënten waarbij je van 
tevoren zei: ik geloof nooit dat 
diegene de iPad lang houdt, hij 
verkoopt hem binnen drie minuten en 
zij hebben hem nog steeds. Die iPad is 
zijn trots. Dat zijn echt leuke 
verhalen.”- Zorgverlener

Barrières
Te weinig informatie beschikbaar 
over effect toepassing 
Omdat beeldschermzorg nog relatief nieuw is, 
ontbreekt bij zorgorganisaties soms informatie 
over het effect van de toepassing. Een 
respondent noemt dat wanneer 
beeldschermzorg door meer cliënten wordt 

gebruikt, er uitspraken gedaan kunnen 
worden over wat de inzet van 
beeldschermzorg oplevert. Dat kan de 
verdere opschaling van beeldschermzorg ten 
goede komen. Meerdere respondenten 
benoemen het belang van genoeg gegevens 
hebben over de beeldschermzorg. Daarmee 
kan bijvoorbeeld inzicht worden verkregen in 
het ziektebeeld van de cliënten die 
beeldschermzorg gebruiken, of er een 
zorgcentrale opgericht kan worden, hoeveel 
cliënten beeldschermzorg ontvangen, waarom 
cliënten stoppen met beeldschermzorg en 
waar het aan ligt dat er verschillen zijn tussen 
teams wat betreft succesvol beeldschermzorg 
inzetten. Het risico van te weinig gebruikers 
van beeldschermzorg is dat informatie 
genereren over de effecten van 
beeldschermzorg voor verdere implementatie 
lastig is.

3.5.2
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Aanbevelingen
4.
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TOELICHTING 

Begin met een kleine groep cliënten en zorgverleners met de inzet van beeldschermzorg. 
Hierdoor wordt duidelijk hoe de apparatuur en de verbinding werkt, wat goed gaat en wat niet. 
Zo kunnen de ‘kinderziektes’ uit de toepassing worden verwijderd voordat beeldschermzorg 
breed in de organisatie wordt ingezet. Daarnaast wordt duidelijk wat een dergelijke 
implementatie inhoudt en hoe de inzet van beeldschermzorg het zorgproces verandert.

Begin met een groep cliënten waarbij de verwachting is dat de implementatie voortvarend zal 
verlopen. Denk hierbij aan cliënten met een welzijnsvraag, mocht er iets niet goed gaan met 
beeldbellen, komt de gezondheid niet direct in gevaar. Of begin met een groep cliënten die 
mondig is en goed kan aangeven hoe zij het beeldbellen ervaren, wat ze prettig vinden en wat 
niet. Hierdoor wordt duidelijk hoe de toepassing werkt, of de toepassing goed werkt en hoe 
de betrokkenen het beeldbellen ervaren. Als dat goed gaat kan de overstap naar andere 
groepen ‘complexere’ cliënten gemaakt worden. 

Door beeldschermzorg te blijven evalueren, ook nadat implementatie is afgerond, wordt 
informatie gegenereerd over de toepassing. Zo kan duidelijk gemaakt worden of de inzet van 
beeldschermzorg aansluit bij de wensen van de zorgverlener en van de patiënt en of 
verbetering gewenst is of niet.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de inzet van beeldschermzorg breed gedragen wordt 
door de hele organisatie. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Wanneer men 
op al deze niveaus positief tegenover de inzet van beeldschermzorg staat zal dit de 
implementatie bevorderen. Draagvlak kan onder andere gecreëerd worden door zorgverleners 
en cliënten vanaf het begin af aan te betrekken bij het implementatieproces, en hun kennis ten 
aanzien van beeldschermzorg te vergroten, bijvoorbeeld door scholing en trainingen.

TIP
 
Begin klein

Begin met een bepaalde 
groep cliënten

Blijf beeldschermzorg 
evalueren

Zorg voor draagvlak, in alle 
lagen in de organisatie

4.
Aanbevelingen

In dit rapport heeft u kunnen lezen wat de succesfactoren en barrières zijn 
voor de implementatie van beeldschermzorg in VVT-, GGZ- en 
VGZ-instellingen. Sommige factoren klinken wellicht als voor de hand 
liggende zaken. Maar het succesvol implementeren van beeldschermzorg 
blijkt in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend, en zelfs voor de hand 
liggende zaken moeten geadresseerd worden. Beeldschermzorg wordt in 
Nederland nog niet op grote schaal ingezet. Met dit onderzoek en deze 
publicatie heeft Nictiz kennis over implementaties verzameld uit het veld 
zodat andere partijen die verder willen met beeldschermzorg daarmee hun 
voordeel kunnen doen. Deze tips bieden handvatten voor zorginstellingen 
die beeldschermzorg verlenen of willen gaan implementeren en bieden 
daarnaast inzichten om beeldschermzorg efficiënter in te zetten.
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Door informatie te genereren over de effecten en inzet van beeldschermzorg wordt duidelijk 
wat voor impact de inzet ervan heeft op het zorgproces en op de organisatie. Daardoor kan 
desgewenst bijgestuurd worden. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk wat het inzetten van 
beeldschermzorg oplevert (kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, tijdwinst, vergroten 
zelfredzaamheid cliënt etc.). Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk bij welke groep patiënten de inzet 
van beeldschermzorg aanslaat en bij welke patiëntengroep dat niet zo is. Ook wordt duidelijk 
of doelen worden behaald die vooraf zijn gesteld.

Technologie is constant in ontwikkeling, en daar zal een zorginstelling met 
informatievoorziening en scholing op moeten inspelen. Door constant begeleiding te blijven 
aanbieden bij beeldschermzorg, via trainingen, huisbezoeken, teamoverleg etc. blijft het een 
actueel thema. Zo blijven de zorgverleners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
blijft beeldschermzorg op het vizier.
Het is ook belangrijk om de cliënt te blijven betrekken bij de beeldschermzorgapplicatie en 
ervoor te zorgen dat de cliënt altijd ergens terecht kan met vragen. 

Door de meerwaarde van beeldschermzorg op enthousiaste manier duidelijk te maken kunnen 
mensen ook enthousiast worden voor de inzet van beeldschermzorg. Door de meerwaarde 
duidelijk te benoemen, bijvoorbeeld in een presentatie of door scholing, is het concreet wat 
beeldschermzorg voor voordelen heeft.

Tijdens de implementatie is het van belang rekening te houden met de doelgroep. De uitleg 
over beeldschermzorg aan cliënten met een welzijnsvraag zal anders zijn dan aan cliënten met 
een zorgvraag. Per zorgvraag zal het ook nog verschillen. Pas de implementatiestrategie 
daaropaan. 

Door beeldschermzorg als reguliere zorg aan te bieden en niet als optionele zorg, wordt de 
implementatie bevorderd.
 
Geef scholingen over beeldschermzorg en de voordelen die het oplevert. Leg concreet uit 
hoe beeldschermzorg in z’n werk gaat en hoe het implementatietraject gaat verlopen. 
Hierdoor wordt de kennis over beeldschermzorg vergroot en zullen mensen eerder geneigd 
zijn in te zien wat de positieve effecten van beeldschermzorg zijn. Deze scholingen kunnen 
aangeboden worden door presentaties te geven, maar bijvoorbeeld ook middels eLearning 
modules, of digitale documentatie.

Door tijdens het selectietraject expliciet te maken wat verwachtingen over en weer zijn en 
concrete afspraken te maken wordt voorkomen dat men later in het traject voor verrassingen 
komt te staan. 

Wanneer een internetverbinding een paar keer uitvalt bestaat er het risico dat mensen 
afknappen op de beeldschermzorgtoepassing omdat het niet goed lijkt te werken. Daarom is 
het ontzettend belangrijk te zorgen voor een goede verbinding. Dit geldt ook voor de 
gebruiksvriendelijkheid van de hardware, als het lastig is om ermee te werken knappen 
mensen sneller af. Dit kan voorkomen worden door de toepassing en de internetverbinding 
eerst uitvoerig te testen. 

Breng familie en mantelzorgers op de hoogte van de implementatie van beeldschermzorg. 
Geef voorlichting en leg uit wat zij wel/niet kunnen doen met de iPad (bijvoorbeeld niet zelf 
updaten, wel actief mailen met cliënt om gebruik iPad en vertrouwen erin vergroten). 

Door ervoor te zorgen dat de beeldschermzorgtoepassing via de reguliere geldstromen wordt 
gefinancierd en niet via een pilot-budget, voorkom je dat wanneer de financiering stopt, er 
geen budget meer is om de toepassing te blijven inzetten. 

Genereer informatie over het 
effect van de toepassing

Zorg voor constante 
begeleiding van betrokkenen

Maak op een enthousiaste 
manier de meerwaarde van 
de toepassing duidelijk

Houd rekening met je 
doelgroep

Bied beeldschermzorg aan 
als reguliere zorg

Neem weerstand door 
kennistekort weg bij de 
zorgverlener

Kies zorgvuldig een 
leverancier uit 

Zorg voor een goede 
internetverbinding en goed 
werkende en 
gebruiksvriendelijke 
hardware

Betrek familie bij de 
implementatie

Waarborg de bekostiging van 
de beeldschermzorgtoepassing 
vanuit je reguliere budget
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Conclusie
5.
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5.
Conclusie

Beginnen met een kleinschalige pilot wanneer 
beeldschermzorg nog onbekend is bij een 
instelling, en beginnen met een bepaalde 
groep cliënten, zijn succesfactoren die worden 
ervaren in de praktijk. Zet een aantal 
enthousiaste gebruikers – zorgverleners of 
cliënten – in als ambassadeurs. Door de meer-
waarde uit te leggen worden cliënten en 
collega’s geënthousiasmeerd om met 
beeldschermzorg te werken. Ook noemden 
respondenten dat de vrijblijvendheid van 
beeldschermzorg eraf zou moeten. “Geef de 

mensen niet het idee dat het maar iets 
tijdelijks is, of iets is om te proberen. Geef ze 
het idee dat het iets is dat goed werkt”, aldus 
een zorgverlener.

Uit het onderzoek blijkt dat kennistekort bij de 
zorgverlener een barrière is voor succesvolle 
implementatie. Begeleiding en scholing zijn 
volgens de literatuur ook een succesfactor 
voor implementatie van beeldschermzorg20. 
Het niet willen meewerken aan 
beeldschermzorg door cliënten en 
medewerkers kan onder andere voortkomen 
uit angst voor baanverlies of door moeite met 
het aanleren van een andere werkwijze. Deze 
barrière kan weggenomen worden door 
constante begeleiding om betrokkenheid te 
stimuleren en door de meerwaarde van de 
toepassing op een enthousiaste manier over 
te brengen.

Bij nieuwe zorgtechnologie is het van belang 
dat aan de randvoorwaarden voor beveiliging 
en wet- en regelgeving voldaan wordt. 
Respondenten maakten dit ook bespreekbaar 
met cliënten en met collega’s. “De verantwoor-
delijkheid ligt bij de zorgorganisatie om 
medewerkers te informeren en bewustzijn te 
creëren”, aldus een leverancier.

De financiële dimensie van beeldschermzorg 
bleek onduidelijk voor veel respondenten. 
Door de onduidelijkheid vanuit de overheid 
over het toekennen van vergoedingen voor 
beeldschermzorg is verdere opschaling van 
beeldschermzorg onzeker. Daarnaast zijn er 
verschillende ideeën over de inzet van tablets: 
in de ene zorginstelling krijgen patiënten een 
tablet te leen, in een andere zorginstelling 
kunnen patiënten de tablet leasen, of moeten 
ze die zelf bekostigen.

Ondanks de vragen over het implementatie-
proces, de financiering en de techniek, is het 
merendeel van de respondenten positief over 
het inzetten van beeldschermzorg. Naast de 
meerwaarde die beeldbellen biedt gaven 
meerdere respondenten ook aan dat de tablet 
voor andere zaken dan contact met de 
hulpverlener gebruikt wordt: bellen met 
familie, samen met de hulpverlener of familie 
formulieren doornemen, een spelletje spelen, 
de actualiteit volgen en muziek of recepten 
opzoeken. De zorg dat technologie juist 
afstandelijk zou werken werd genuanceerd 
door respondenten. “Op het moment dat je 
het gaat gebruiken ervaar je het als veel 
dichterbij dan wanneer je het er alleen maar 
over hebt”, besluit een manager. 

Door gebruikers van 
beeldschermzorg -  cliënten, 
zorgverleners en project-
managers - aan het woord te 
laten, brengt dit onderzoek 
kennis en ervaringen in beeld. 
Om die informatie te 
categoriseren en aan te vullen 
met de bestaande literatuur 
over implementatie van 
beeldschermzorg ontwikkelde 
Nictiz het Beeldschermzorg 
implementatiemodel. Om 
beeldschermzorg succesvol te 
implementeren binnen een 
zorginstelling, is het van 
belang om zowel de financiële 
en technische dimensie als de 
project en organisatie dimensie 
te adresseren. Alle drie de 
dimensies zijn even belangrijk 
voor het implementatieproces, 
gaven respondenten aan.

20     Dohmen, 2012; Peeters, de Veer, van der Hoek & Francke, 2012
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Bijlage 1:

In dit onderzoek zijn door middel van interviews met belanghebbenden - drie 
zorginstellingen en een leverancier - succesfactoren en barrières tijdens het 
implementatieproces van beeldschermzorg onderzocht. Er zijn zorginstellingen benaderd 
die beeldschermzorg aanbieden aan VVT-, GGZ- of VGZ-cliënten. De zorginstellingen zijn 
benaderd via het netwerk van Nictiz. Het inclusie criterium was dat de zorginstellingen 
beeldschermzorg reeds hebben geïmplementeerd. Er zijn in totaal dertien respondenten 
geïnterviewd die vooraf geselecteerd zijn op functie. De respondenten zijn 
gecategoriseerd in vier groepen: midden/hoog management, leverancier, zorgverleners 
en cliënten. In dit onderzoek zijn drie personen uit de groep midden/hoog management, 
één vertegenwoordiger van de leverancier, vijf personen uit de groep zorgverleners en 
vier cliënten geïnterviewd. 

Vragenlijsten
Aan de hand van het Beeldschermzorg implementatiemodel is per categorie een vragenlijst opgesteld. Daarnaast 
is een schriftelijke vragenlijst opgestuurd naar de deelnemende zorginstellingen om achtergrondinformatie te 
verkrijgen, zoals de grootte van de zorgorganisatie en welke zorg de instelling via beeldschermzorg verleent. 

Analyse
De interviews zijn opgenomen en van elk interview is een transcript gemaakt. De volledig uitgeschreven 
interviews zijn naar de respondenten gestuurd ter controle op onjuistheden en voor toestemming. De transcripten 
zijn vervolgens gecodeerd, voorafgaand aan de codering is een codelijst opgesteld. De gecodeerde data is 
geanalyseerd en er is een selectie gemaakt van succesfactoren en barrières. De keuze om de interviews volledig 
uit te schrijven en te coderen heeft voor objectiviteit van het verwerken van de data gezorgd. 

Een succesfactor of barrière die niet meer dan één keer is genoemd tijdens de interviews is niet meegenomen in 
de analyse vanwege een te kleine kans op betrouwbare resultaten. Daarnaast zijn succesfactoren of barrières die 
twee of meerdere keren zijn genoemd door dezelfde respondent en niet door andere respondenten, uitgesloten 
in de analyse. Als kritische factoren worden succesfactoren of barrières gerekend die door vier of meer dan vier 
respondenten zijn genoemd.

Generaliseerbaarheid 
Niet iedere respondent was vanaf het begin bij de implementatie van beeldschermzorg aanwezig, waardoor niet 
alle vragen door alle respondenten beantwoord konden worden. Dit kan invloed hebben op de resultaten. 
Daarnaast hebben de zorginstellingen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek alle drie dezelfde leverancier 
voor de beeldschermzorgtoepassing. Zorginstellingen die hardware en software van een andere leverancier 
inzetten voor beeldschermzorg, kunnen andere technische barrières en succesfactoren tegenkomen tijdens het 
implementatieproces dan de respondenten uit dit onderzoek.

Onderzoeksmethoden toegelicht



CATEGORIE  RESPONDENT ZORGINSTELLING

Categorie 1 Midden/hoog management Respondent 1  Zorginstelling A

 Respondent 2 Zorginstelling B

 Respondent 3 Zorginstelling B

Categorie 2 Leverancier Respondent 4 N.v.t.

Categorie 3 Zorgverleners Respondent 5 Zorginstelling A

 Respondent 6 Zorginstelling A

 Respondent 7  Zorginstelling B

 Respondent 8 Zorginstelling B

 Respondent 9 Zorginstelling C

Categorie 4 Cliënten Respondent 10 Zorginstelling A

 Respondent 11  Zorginstelling A

 Respondent 12 Zorginstelling B

 Respondent 13 Zorginstelling C

 

Zorginstelling A

Tussen 500 en 1000

> 1000

2%

1%

Intramuraal en 
extramuraal

> 5 jaar

Aantal patiënten 

Aantal medewerkers

Schatting % cliënten wat 
gebruik maakt van 
beeldschermzorg 

Schatting % 
medewerkers wat 
gebruik maakt van 
beeldschermzorg 

Beeldschermzorg bij 
intramurale/extramurale 
zorg

Duur inzet 
beeldschermzorg 
binnen zorginstelling

 

Zorginstelling B

> 1000 

> 1000

1,5%

1%

Extramuraal

> 1 jaar 

 

Zorginstelling C

*

*

*

*

*

*

*Achtergrondgegevens over beeldschermzorg van zorginstelling C zijn niet gerapporteerd
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Achtergrond informatie

Respondenten

Figuur 1. Achtergrondgegevens deelnemende zorginstellingen (informatie zorginstelling C is onbekend).

Figuur 2. Overzicht respondenten.
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