Slimme bril
Diagnose op afstand

Slimme bril
Om deskundig advies en instructie op afstand
mogelijk te maken, is De Zorggroep gestart met de
inzet van een slimme bril. Met deze slimme bril kunnen
zorgmedewerkers door middel van een camera direct
contact leggen met bijvoorbeeld een verpleegkundige
of arts. De verpleegkundige of arts kan meteen
door de ogen van de zorgmedewerker meekijken en
ondersteuning bieden.
Voor wie?
De slimme bril is er voor cliënten,
verzorgenden, verpleegkundigen en
specialisten ouderengeneeskunde.
Iedere betrokkene ervaart de
voordelen;
Cliënt
• Voelbaar betere kwaliteit van zorg
• Vertrouwen in zorg en kundig
handelen
• Direct een meekijkende
zorgprofessional beschikbaar,
bijvoorbeeld een arts

Verpleegkundige en verzorgende
• De handen vrij
• Mogelijkheid tot snelle
ondersteuning/overleg
• Draagt bij aan kwaliteit van zorg
• Direct een meekijkende
zorgprofessional beschikbaar,
bijvoorbeeld een arts
Specialist ouderengeneeskunde
• Direct meekijken in een ongeplande
situatie
• Ondersteuning bieden dat bijdraagt
aan kwaliteit van zorg
• Gerichter acties uitzetten
• Besparing reistijd en mogelijkheid
tot gelijktijdig rapporteren

“Voor mij is de inzet van de slimme bril heel erg prettig. Als
iets wordt geconstateerd kan de zorgmedewerker namelijk
vrijwel direct actie ondernemen. Ik hoef niet te wachten tot
een volgend bezoek. Ook komen er niet meerdere mensen
langs, maar zie ik voornamelijk de vertrouwde gezichten.’’
- cliënt

‘’De slimme bril die de
zorgmedewerker draagt,
maakt het mogelijk dat ik
via mijn telefoon live kan
meekijken, zonder fysiek
aanwezig te zijn. Zo kan ik
snel een inschatting maken
van de situatie en zelfs een
arts toevoegen aan het
gesprek.’’
– ambulant verpleegkundige

Behoefte
We bieden graag deskundige zorg
die aansluit op het welzijn van onze
cliënten. Door de inzet van deze
technologie kunnen we cliënten
sneller helpen, contact leggen met de
voor de cliënt vertrouwde gezichten
en blijft behoud van de eigen regie
bestaan. Alleen bij het zorgplan
betrokken medewerkers kunnen via
een live beeldverbinding meekijken,
waarbij beelden niet worden
opgeslagen.
De slimme bril wordt ingezet als
andere deskundigheid gewenst is
tijdens ongeplande zorgmomenten,
maar kan ook worden ingezet tijdens
extra visite door de arts.
Hoe werkt het?
Via de slimme bril die de
zorgmedewerker draagt, kijkt
bijvoorbeeld een verpleegkundige
of arts op een telefoon of tablet live
mee en ziet wat de zorgmedewerker
ziet. Naast meekijken, praten de

arts of de verpleegkundige en de
zorgmedewerker ook met elkaar. Zo
kan de meekijker tips en adviezen
geven of beoordelen dat de cliënt
toch gezien moet worden. Indien
nodig kan een extra persoon
toegevoegd worden aan het
videogesprek die ook meekijkt en
advies geeft. Met elkaar bepalen zij
beleid en eventuele vervolgacties.
Locatie
De slimme bril wordt ingezet in
het appartement of woning van
onze bewoners in de verpleeg- en
verzorgingshuizen.

Innovatie bij De Zorggroep
De Zorggroep vindt innoveren in de zorg heel belangrijk. Omdat de zorg
onder druk staat, moeten we samen kijken naar oplossingen. Technologische
ontwikkelingen ondersteunen cliënten en medewerkers. Door deze
ontwikkelingen en inzet van hulpmiddelen wordt de zelfredzaamheid van
cliënten vergroot, wat bijdraagt aan kwaliteit van leven.
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Innovatie bij De Zorggroep start bij onze medewerkers.
Zij zien waar kansen liggen en vormen ideeën. Hierbij
is het belangrijk uit te gaan van de behoefte die speelt.
Het idee begint altijd met een experiment. Is het
experiment succesvol, dan wordt het idee verder
vormgegeven. Vervolgens starten we met een pilot
om de nieuwe ontwikkeling verder uit te rollen.
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Meer informatie
Klantenservice: 088 - 61 088 61
www.dezorggroep.nl
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