
Zorg op afstand,
maar toch dichtbij?

Natuurlijk wilt u graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in 
uw eigen vertrouwde omgeving. In sommige situaties is het fijn als u 
daar ondersteuning bij krijgt. Savant Zorg kan u deze hulp bieden via 
beeldbellen.

Ja, dat kan met beeldschermzorg



Met beeldschermzorg krijgt u op afgesproken momenten zorg via een 
beeldbelverbinding. Met behulp van een tablet maakt u verbinding met 
een deskundige zorgmedewerker uit het beeldschermzorgteam. Via de 
camera en microfoon in uw tablet kunt u elkaar horen en zien. U maakt 
hierbij gebruik van uw eigen tablet of u krijgt een tablet in bruikleen. Via de 
rechtstreekse verbinding met beeld en geluid kunnen we zorg op afstand 
bieden. U plant samen met de zorgmedewerker het moment waarop u 
beeldbelt.

Waar kunnen we u bij ondersteunen?
Via beeldschermzorg kijken we met u mee en helpen we u op afstand. Hierbij 
kunt u denken aan:
- innemen van medicijnen 
- insuline toedienen
- glucosemetingen 
- begeleiden bij inhaleren
- begeleiden bij maaltijden opwarmen met de magnetron
- afspraken doornemen
- begeleiden bij dagstructuur

U kunt ook beeldschermzorg ontvangen naast de fysieke zorg. Een 
zorgmedewerker komt dan bijvoorbeeld bij u langs voor het douchen. Voor 
andere zorgmomenten heeft u contact via beeldbellen. 

Hoe start u met beeldschermzorg?
Als u start met beeldschermzorg, komt een zorgmedewerker bij u langs 
om ervoor te zorgen dat alles goed werkt. U krijgt dan ook uitleg over het 
gebruik van de tablet. Daarnaast gaat u samen bij u thuis oefenen met 
beeldbellen. Daarna belt de zorgmedewerker u van een afstand om te kijken 
of het dan ook goed gaat. Pas als alles goed werkt en u weet hoe u moet 
beeldbellen, start u met beeldschermzorg. 

Wat zijn de kosten? 
De beeldschermzorg en tablet worden vergoed door de zorgverzekeraar. U 
hoeft hiervoor niet extra te betalen. Heeft u een eigen tablet, dan kunt u de 
app van Compaan ook op uw eigen tablet zetten. Heeft u geen eigen tablet, 
dan krijgt u van ons de tablet in bruikleen. Voor beeldschermzorg is het 
nodig dat u een internetverbinding in huis heeft. Hier zorgt u zelf voor. 

Compaan Familie Portaal
Mantelzorgers kunnen ook gebruikmaken van de faciliteiten van Compaan. 
Zij kunnen samen met u via het Compaan Familie Portaal beeldbellen, foto’s 
uitwisselen en berichten sturen. Daarnaast kunnen zij u op afstand helpen bij 
de dagelijkse dingen. Dit doen ze onder andere door herinneringen voor het 
innemen van medicijnen in de Compaan te plaatsen en agenda-afspraken 
te maken. Bij het in gebruik nemen van de Compaan krijgen mantelzorgers 
telefonisch uitleg over het familieportaal door een Compaancoach. 

Wat is beeldschermzorg? 

Beeldschermzorg

Voor wie is beeldschermzorg bedoeld? 

Beeldschermzorg is bedoeld voor mensen die zelfstandig thuis 
willen blijven wonen. Het is onderdeel van Zorg thuis van Savant 
Zorg. De beeldschermzorg is zo gemaakt dat iedereen het kan 
gebruiken. Ook als u niet zo handig bent met een tablet.

Voor beeldschermzorg is een indicatie nodig voor verzorging, 
verpleging of ondersteunende begeleiding. Heeft u nog geen 
indicatie, maar is dit de oplossing om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen? Dan kan de wijkverpleegkundige kijken of beeldschermzorg 
aansluit bij uw zorgvraag.

Naast beeldschermzorg 
ook plezier 
Naast de beeldschermzorg 
biedt Compaan verschillende 
mogelijkheden waarmee u 
veel plezier beleeft. Zo kunt 
u spelletjes spelen, radio 
luisteren, het nieuws lezen en 
een online kerkdienst volgen. 
Daarnaast kunt u regelmatig 
meedoen aan een bingo en 
een quiz. Dit wordt verzorgd 
door Compaan. We vertellen u 
graag over alle mogelijkheden.
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Wilt u meer informatie?

De medewerkers van de Klantenservice helpen u graag.
Mail naar klantenservice@savant-zorg.nl of bel 0492 572 000. 

Heeft u een acute zorgvraag? 
Dan kunt u 24 uur per dag met ons in contact komen 
via 0492 572 000.
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Volg ons op social media
facebook.com/SavantZorg.nl
linkedin.com/SavantZorg
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