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Voorwoord 
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van de stage die gedurende het afgelopen half jaar is 
gelopen bij Thuiszorg West-Brabant door Luuk van den Elshout. De stage is voortgekomen uit 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals de dubbele vergrijzing en de verhoogde werkdruk binnen de 
zorg. Daarnaast is de eigen regie van de cliënt meer centraal komen te staan en wordt het steeds 
belangrijker. 
Dit rapport is bedoeld voor medewerkers en het raad van bestuur van TWB. Daarnaast kan het 
rapport zeker interessant zijn voor geïnteresseerden in innovatietoepassingen in de zorg. Het 
onderzoek zal worden gepubliceerd voor alle geïnteresseerden. 
Ik wil Jacqueline van Ginkel bedanken voor alle ondersteuning en begeleiding die gegeven is tijdens 
de stage. Het enthousiast reageren en mij meenemen naar verschillende activiteiten heeft zeker 
bijgedragen aan hoe ik het hier naar mijn zin heb gekregen. Ik wil verder alle medewerkers binnen 
TWB bedanken voor de medewerking, door al mijn vragen te beantwoorden, mee te denken in het 
vraagstuk en door het mogelijk te maken om in verschillende clusters mee te lopen. Als laatste wil ik 
TWB bedanken voor de geboden gastvrijheid het afgelopen half jaar.  

Breda, 20 december 2019 
Luuk van den Elshout 
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Samenvatting 
De opdrachtgever voor dit onderzoek is TWB te Roosendaal. TWB verleent thuiszorg in heel West-
Brabant. Maar doordat de vergrijzing toeneemt, komen er steeds meer mensen die thuiszorg nodig 
hebben. Dit geldt ook voor mensen met diabetes, waarbij het totale aantal mensen stijgt (“Diabetes 
mellitus | Cijfers & Context | Huidige situatie | Volksgezondheidenzorg.info”, z.d.).  
Het doel van TWB is om cliënten zelfredzaam te houden of te maken en eigen regie van de cliënt 
wordt hierbij steeds belangrijker. Op dit moment verleent TWB sporadisch beeldzorg en komen 
verpleegkundigen nog langs bij vrijwel zelfstandige diabetescliënten. Vanuit hier is de vraag gekomen 
van TWB om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beeldzorg toe te passen binnen de 
diabeteszorg.  

In dit rapport is het onderzoek naar de mogelijkheden van beeldzorg in de diabeteszorg uitgewerkt. 
De voor- en nadelen zijn beschreven en de toegevoegde waarde voor zowel cliënt als medewerker 
staat beschreven. Het doel is dat de oplossing uiteindelijk de zelfredzaamheid van de cliënt verhoogt 
en de werkdruk van de verpleegkundige verlaagd, maar dat hoogwaardige zorg gewaarborgd blijft. 
Om het doel te behalen en een passend en onderbouwd advies te leveren, zijn er verschillende 
onderzoeken verricht zoals deskresearch en een stakeholdersanalyse. Daarnaast is de huidige situatie 
geschetst en is er meegelopen met verschillende verpleegkundigen uit meerdere clusters. Er hebben 
interviews en gesprekken plaats gevonden om de eisen en wensen van cliënt en medewerker te 
achterhalen. Deze eisen en wensen zijn samengevoegd in een pakket van eisen. Hierna is er een 
selectie van technieken gemaakt met de voor- en nadelen ten opzichte van het doel. Er kan nu 
gekeken worden welke techniek het beste aansluit op het doel en de wensen en eisen. 
Het project bestaat uit het onderzoek naar de mogelijkheden van beeldzorg en er zal uiteindelijk een 
advies gegeven worden over de beste mogelijkheid en aanpak. 

Uit de huidige situatieschets blijkt dat er meerdere diabetescliënten ongeveer per cluster zitten die 
zelfstandig insuline kunnen toedienen (of dit kunnen aanleren), maar waarbij de verpleegkundige 
langskomt. Uit de gesprekken en interviews blijkt dat een deel van de verpleegkundige niks ziet in 
beeldzorg en een ander deel weer veel potentie ziet in beeldzorg. Er zijn cliënten gesproken die ook 
de meerwaarde inzien van beeldzorg. Beeldzorg wordt op dit moment al toegepast bij TWB, alleen 
gebeurt dit op zeer kleine schaal. De reden hiervan is de gebruiksvriendelijkheid. Uit het onderzoek 
blijkt dat de gebruiksvriendelijkheid een belangrijk punt is, waar in het verleden al weleens tegenaan 
gelopen is.  
De gevonden technieken richten zich allemaal op beeldzorg. De voor- en nadelen zijn beschreven en 
uiteindelijk komt naar voren dat voor TWB, het programma cContact het beste werkt. cContact is in 
september 2018 overgegaan in Luscii. Wel is cContact een onderdeel gebleven van Luscii. Dit 
programma is bekend bij TWB en wordt op dit moment gebruikt als het programma voor beeldzorg. 
De conclusie is dat er wel degelijk mogelijkheden zijn in het gebruik van beeldzorg, om zo de 
zelfredzaamheid te verhogen van de cliënt en de werkdruk te verlagen van de verpleegkundigen. 
Alleen komen hier wel veel aanbevelingen bij kijken om de beeldzorg zorgvuldig toe te passen. 
Belangrijke aanbevelingen zijn bijvoorbeeld aanbevelingen gericht op het huidig verlenen van 
beeldzorg, de gebruiksvriendelijkheid, uitvoering of het verlenen van beeldzorg vanuit een medisch 
service center of vanuit eigen verpleegkundige. 

Het project zal afgerond worden door het advies zowel schriftelijk als mondeling over te brengen. De 
mondelinge presentatie zal gehouden worden voor betrokkenen van het project op locatie, op een 
expositie en uiteindelijk tijdens de stagezitting. 
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1. Inleiding 
Het project diabetescliënt in beeld wordt uitgevoerd bij Thuiszorg West-Brabant in Roosendaal. 
Thuiszorg West-Brabant verleent zorg aan huis in heel West-Brabant, hierbij worden de cliënten 
ondersteunt in het huishouden, geholpen bij het aankleden of tot het verlenen van vakkundig 
ziekenhuis verplaatste zorg. Het doel hierbij is om de cliënten zelfredzaam te houden of te maken. 
Hierdoor zullen de cliënten langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving 
(“Over ons • TWB”, z.d.). 
Op dit moment is het nog zo dat verpleegkundigen bij de cliënten langsgaan om insuline toe te 
dienen, zo ook bij zelfstandige cliënten. TWB heeft daarnaast een programma waar beeldzorg 
sporadisch mee wordt verleend. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is de vraag gekomen 
vanuit TWB om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beeldzorg toe te passen binnen de 
diabeteszorg. De uitdaging van het onderzoek zal zijn om een onderbouwd advies te formuleren over 
deze mogelijkheden.  
Het belang van dit onderzoek is om het doel van TWB te blijven verwezenlijken en de eigen regie van 
de cliënt te verhogen. Momenteel is er sprake van een dubbele vergrijzing: er komen steeds meer 
65-plussers bij en de 65-plussers worden steeds ouder. Veel ouderen krijgen te maken met één of 
meerdere chronische aandoeningen. Zo ook met diabetes. In 2018 waren er naar schatting zo’n 
1.186.400 mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Het aantal mensen met diabetes neemt toe 
met de leeftijd (“Diabetes mellitus | Cijfers & Context | Huidige situatie | 
Volksgezondheidenzorg.info”, z.d.). Verder zijn er in 2018, 53.600 nieuwe patiënten met diabetes 
gediagnosticeerd bij de huisarts (“Diabetes mellitus | Cijfers & Context | Huidige situatie | 
Volksgezondheidenzorg.info”, z.d.). Zo zal TWB in de toekomst steeds vaker in aanraking komen met 
diabetescliënten.  
 
Het doel van dit verslag is een advies geven over wat de mogelijkheden zijn om beeldzorg toe te 
passen binnen de diabeteszorg en dit advies sterk te onderbouwen. De hoofdvraag van het 
onderzoek is daarom ook: Wat zijn de mogelijkheden om beeldzorg toe te passen binnen de 
diabeteszorg? 
Om tot een duidelijk advies te komen, zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd en is er gebruik 
gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes. Het onderzoek heeft de volgorde van de 
onderzoekscyclus aangehouden. Dit is een cyclus die gebaseerd is op de Design Thinking methode 
van Plattner (Mulder, z.d.). Onderzoeken die zijn verricht zijn deskresearch, stakeholdersanalyse, 
schets van de huidige situatie, een pakket van eisen en wensen en onderzoek naar bestaande 
technieken. Voor de beeldzorg zijn uiteindelijk voor- en nadelen opgesteld. Deze voor- en nadelen 
zijn gebaseerd op functies en doel van de techniek. Onderzoeksmethodes die zijn gebruikt zijn 
interviews, enquêtes, bijeenkomsten, meelopen, observeren en gesprekken voeren.  
Voor het onderzoek zijn er meerdere randvoorwaarden en afspraken opgesteld waar aan gehouden 
dient te worden. De afgesproken randvoorwaardes zijn: 

• De student dient kleding van TWB aan te hebben als deze gaat meelopen met de verpleegkundige 
• Aan het einde van de stage zal er een schriftelijke en mondelinge onderbouwing in de vorm van een nota 

en een presentatie gegeven worden door de student 
• Er zullen gedurende het onderzoek geen persoonsgegevens gedeeld worden in verband met de privacy 

Om de hoofdvraag van het onderzoek te beantwoorden, beschrijft hoofdstuk 2 de werkwijze. 
Hoofdstuk 3 omschrijft het pakket van eisen dat is samengesteld, om vervolgens in hoofdstuk 4 het 
te hebben over de gevonden technieken en in hoofdstuk 5 de conclusie. In hoofdstuk 6 komt de 
discussie, hoofdstuk 7 de aanbevelingen en er wordt afgesloten met een nawoord in hoofdstuk 8.  
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2. Probleemanalyse 
In dit onderzoek is de onderzoekscyclus als leidraad gebruikt. Als eerste is de probleemstelling 
onderzocht. Er is gebruik gemaakt van verschillende methodes om de probleemanalyse te 
beschrijven. Deze methodes en onderzoeken zijn deskresearch, literatuurstudie, 
stakeholdersanalyse, interviews, observeren en meelopen, current state/patient journey en de Kick-
protocollen. Er is vanuit verschillende onderzoeksmethodes een huidige situatie geschetst van de 
zorgverlening binnen TWB. 

2.1. Deskresearch  
Er is deskresearch gedaan naar het ziektebeeld diabetes. Er is gekeken naar wat diabetes is, wat de 
verschillen in type 1 en 2 zijn en wat de bijbehorende symptomen zijn. 
Voor het onderzoek is het handig om daarnaast te weten wat ongeveer normale bloedsuikerwaarden 
zijn voor iemand met of zonder diabetes. Er is tot deze research gekomen door informatie te 
verkrijgen vanuit literatuur als het diabetes fonds en volksgezondheidenzorg. Dit zijn de nieuwste 
gegevens en waardes waar mee gewerkt wordt. 

2.1.1. Bloedsuikerwaarden 
Er is een bloedsuikertest nodig om de bloedsuikerwaarde te bepalen. Hieronder staat in tabel 1 en 2 
overzichtelijk weergegeven wat de verschillende uitslagen betekenen. 

               Tabel 1: Bloedsuikerwaarde – nuchter geprikt 

Bloedsuikerwaarde - nuchter geprikt (acht uur daarvoor niets gegeten of gedronken behalve 
water) 
< 6,1 mmol/l  Geen diabetes  
6,1 – 6,9 mmol/l Voorfase van diabetes 
6,9 mmol/l > Diabetes  

(“Diabetes mellitus | Cijfers & Context | Huidige situatie | Volksgezondheidenzorg.info”, z.d.) 

        Tabel 2: Bloedsuikerwaarde – niet nuchter geprikt 

Bloedsuikerwaarde - niet nuchter geprikt (zo'n anderhalf tot twee uur na een maaltijd, op het 
moment dat er het meeste bloedsuiker in het bloed zit) 
< 7,8 mmol/l Geen diabetes  
7,8 – 11 mmol/l  Voorfase diabetes 
11 mmo/l > Diabetes  

(“Diabetes mellitus | Cijfers & Context | Huidige situatie | Volksgezondheidenzorg.info”, z.d.) 
 
Voor iemand met diabetes is een bloedglucose tussen de 4 en 8 mmol/l het beste. Als er tussen deze 
waardes gebleven wordt, dan is het risico op lichamelijke gevolgen zo klein mogelijk. De 
bloedsuikertest is wel een momentopname. Om het gemiddelde van de bloedsuikerspiegel van de 
afgelopen 2-3 maanden te bepalen, wordt het HbA1c-gehalte in het bloed gemeten. 
Vanaf 2010 zijn er echter nieuwe waardes. De waardes zullen niet meer uitgedrukt worden in 
percentages maar in mmol/mol. De gunstigste HbA1c-waarde is nu lager dan 53 mmol/mol. Dit komt 
overeen met een gemiddelde tussen de 6 en 9 mmol/l. De nieuwe streefwaardes zijn hieronder in 
tabel 3 te vinden.  

                         Tabel 3: Oude- / Nieuwe HbA1c-waarde 

Streefwaarde Oud HbA1c % Nieuw HbA1c mmol/mol 
Volwassenen met diabetes <7 <53 

Kinderen met diabetes <7,5 <58 
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Referentie volwassenen/ 
kinderen zonder diabetes 

4-6 20-42 

(Het Diabetes Fonds, z.d.-b) 

Met de waardes kan bepaald worden hoeveel eenheden een cliënt nodig heeft. Het aantal eenheden 
wordt gestart aan de hand van instelschema’s. In principe wordt er gestart met eenmaal daagse 
toediening van insuline (Steunpunt Koel, z.d.). De meeste insulinepennen bevatten tot wel 300 
eenheden per 3 ml.  

2.1.2. Soorten insuline 
Er zijn meerdere verschillende soorten insuline. Alle soorten verlagen wel de bloedsuikerspiegel, 
maar dit gebeurt in verschillende tempo’s. Menselijke insuline is altijd kortwerkend, dit hoeft niet 
altijd het geval te zijn met aangepaste insuline. De reden voor de verschillende soorten insuline is dat 
de behandeling van diabetes zo steeds meer op maat gebracht kan worden. Uiteindelijk zal de 
behandelend arts of diabetesverpleegkundige samen met de cliënt bepalen welk soort insuline. In 
tabel 4 zijn de verschillende soorten insuline te vinden met het bijbehorende gebruik en duur. 

                       Tabel 4: Soorten insuline met bijbehorend gebruik en duur 

Soort insuline  Gebruik/duur  
Superkort werkende insuline (kortwerkende 
insulineanaloga) 

Gebruik direct vóór de maaltijd of soms meteen 
erna. Deze insuline werkt vier tot vijf uur. 

Kort werkende insuline (regular insuline) Gebruik een halfuur tot kwartier vóór de 
maaltijd. Deze insuline werkt zes tot acht uur. 

Middellang werkende insuline (matig langzaam 
opgenomen) 

Gebruik (bijvoorbeeld) ’s avonds. Deze insuline 
heeft het maximale effect pas na 4-8 uur en 
werkt daarna nog een paar uur door. 

Langwerkende insuline (zeer langzaam 
opgenomen insuline) 

Werkt geleidelijk voor ongeveer een dag 

Mix-insuline Combinaties van de andere insuline. Gebruik 
meestal twee keer per dag (voor het ontbijt en 
avondeten).  

(Het Diabetes Fonds, z.d.-a) 

2.2. Literatuurstudie 
Er komen de laatste tijd veel nieuwe zorginnovaties op de markt, maar hoe verhoudt zich dat 
tegenover de doelgroep: cliënten met diabetes die thuiszorg aangeboden krijgen door TWB. Hoe zit 
het met deze cliënten en technologie? Dat is een vraag die vaker terug zal komen in het onderzoek. 
Er wordt tegenwoordig veel verwacht van de nieuwe technologieën in de zorg. Technologie kan als 
hulpmiddel gebruikt worden om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen en nieuwe 
technieken kunnen het leven van cliënten vergemakkelijken. Dit wordt vaak gezegd, maar het kan in 
sommige gevallen ook zeker zorgen voor ongemak en zorgen. Dit moet voorkomen worden met het 
onderzoek. Dit wordt voorkomen door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethodes die 
later in het rapport behandeld zullen worden. 

2.2.1. Ouderen en een tablet, mobiel en internetverbinding 
Uit onderzoeken (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016) blijkt wel dat ouderen steeds vaker 
gebruik maken van een tablet of mobiel, hetzelfde geldt voor het internetgebruik onder ouderen. Uit 
cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016) blijkt dat in 2016, 30 procent van de 75-
plussers over een tablet of smartphone beschikt. Onder de 65-plussers is er tussen 2012 en 2016 een 
stijging te zien van 28 naar tot wel 60 procent die beschikt over een tablet. Voor een smartphone 
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geldt in dezelfde periode een groei van 24 naar 65 procent. 
Voor beeldzorg is vaak een internetverbinding nodig. Uit andere cijfers van het CBS (Centraal Bureau 
voor de Statistiek, 2016) blijkt dat in 2016, van de 65 tot 75 jarige, 84 procent toegang heeft tot het 
internet en hier daadwerkelijk gebruik van maakt. Voor de 75-plussers ligt het percentage op 51 
procent.  

2.2.2. Acceptatie van technologie 
Wat vinden de ouderen zelf nuttige technieken die kunnen bijdrage aan zelfstandig wonen? 
Sebastiaan Peek is docent en onderzoeker aan de Fontys Paramedische Hogeschool (lectoraat 
Health, Innovations & Technology) en Tilburg University (Tranzo) (Peek, 2017). Sebastiaan heeft 
onderzoek gedaan naar de acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen. 
Sebastiaan heeft naast de oudere zelf, verschillende betrokkenen ondervraagd met de vraag welke 
technieken deze betrokkenen een bijdrage vinden leveren aan zelfstandig thuis wonen. De resultaten 
van de bevraging is te vinden in Bijlag 1. Technologieën die een bijdrage leveren aan zelfstandig 
wonende ouderen. 
Uit het onderzoek (Peek, 2017) komt naar voren dat de diverse betrokkenen allemaal een andere 
gedachte hebben over techniek die kan helpen bij het zelfstandig wonen. Wat opvalt is dat 
beeldbellen wel door alle betrokkenen wordt onderkend dat het een bijdrage kan leveren. 

Uit hetzelfde onderzoek (Peek, 2017) komt naar voren dat er veel verschillende factoren een rol 
spelen bij de acceptatie van technologie door ouderen. Ouderen hebben een bepaalde gedachte en 
houding voordat er technologie gebruikt gaat worden en nadat er gebruik gemaakt is van de 
technologie. Het kan voorkomen dat de gedachte verandert naarmate er langer met de technologie 
wordt gewerkt. Bij de houding tegenover technologie kan er gekeken worden naar de noodzaak om 
het te gebruiken, de interesse en de bereidheid om in technologie te investeren. Bij de gedachte over 
technologiegebruik hebben veel ouderen gedachten over de eigenschappen van de technologie, de 
consequenties van het gebruik en de eigen vaardigheid. Kortom er zijn vele factoren voor acceptatie 
door ouderen waarmee rekening dient gehouden te worden. De verschillende factoren zijn 
overzichtelijk weergegeven in het onderzoek van Sebastiaan Peek. Het overzicht is te zien in Bijlage 2. 
Factoren voor technologiegebruik onder zelfstandig wonende ouderen. 

2.2.3. ICT en diabeteszorg 
Diabetes mellitus vereist teamwerk van verschillende zorgverleners om hoogwaardige zorg te 
leveren. Een andere voorwaarde voor hoogwaardige zorg is een optimale interactie tussen 
zorgverleners en tussen zorgverleners en patiënten. 
Vaak wordt ICT gezien als een oplossing voor problemen bij het beheer van diabeteszorg vanwege 
het potentieel om de zelfzorg van de patiënt te ondersteunen (Verhoeven et al. 2017). ICT kan 
inspelen op de toenemende zorgvraag en de afnemende beschikbaarheid van personeel in de zorg. 
Verder wordt er verwacht dat ICT de kosten zal verlagen met behoud van hoogwaardige zorg 
(Verhoeven et al. 2017) 
Eerdere studies hebben bescheiden voordelen van op ICT gebaseerde zorg gevonden, alleen waren 
deze resultaten gericht op primair de bruikbaarheid en de klinische verbeteringen. Er werd niet 
gekeken naar relevante kwesties als de invloed van de technologie op het zorgproces en 
patiëntresultaten als kwaliteit van leven en zelfmanagement.  

Het doel van deze systemetic review is om een overzicht te krijgen van de bestaande ondersteuning 
en de vermeende voordelen van videoconferentie in de diabeteszorg. De voordelen worden 
geëvalueerd aan de hand van criteria voor 'goede chronische zorg' en de tekortkomingen worden 
benoemd (Verhoeven et al. 2017). 
De verschillende uitkomsten waar naar gekeken is, zijn: verbeterde klinische waarde (bloeddruk, 
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HbA1c), kwaliteit van leven, interactie tussen patiënt en zorgverlener, zelfmanagent, 
gebruiksvriendelijkheid, kostenreductie, transparantie en gelijkheid in toegang tot gezondheidszorg. 

Uit onderzoek van Verhoeven et al. (2007) blijkt dat beeldzorg al in 2007 een meerwaarde bleek voor 
meerdere cliënten. Uit 852 potentiële relevante onderzoeken werden 39 onderzoeken geïncludeerd. 
Deze 39 relevante onderzoeken zijn geïncludeerd doordat deze niet alleen klinische resultaten 
bevatte, maar daarnaast ook keek naar uitkomsten zoals kwaliteit van leven, interactie tussen 
patiënt en zorgverlener en kostenreductie. Van de 39 onderzoeken zijn er 13 over videoconferentie, 
22 over telemonitoring en 4 over een gecombineerde aanpak. In het vervolg wordt er alleen naar 
videoconferentie gekeken waarbij er face-to-face contact is. 
Uit dit onderzoek van Verhoeven et al. (2007) blijkt dat bij 11 van de 13 onderzoeken 
videoconferenties goed scoort op gebruiksvriendelijkheid, 6 van de 13 geeft een verbetering van de 
klinische waarden, 11 op de 13 geeft een kostenreductie aan, 4 op de 13 geeft een verbetering van 
het zelfmanagement aan, 3 op de 13 geeft een verbetering aan tussen de interactie tussen patiënt en 
zorgverlener, 3 op de 13 geeft een verbetering van het kwaliteit van leven aan,  2 op de 11 geeft een 
verbetering aan in de transparantie van richtlijnen voor zorgverlening en voor alle onderzoeken geldt 
dat het een verbetering is voor de gelijkheid in toegang tot gezondheidszorg. 

Saskia Timmer is e-health en implementatiespecialist. Saskia heeft onderzoek gedaan naar e-health 
in de langdurige zorg. Hier werd gekeken naar de ouderen- en gehandicaptenzorg. Beeldzorg in de 
ouderenzorg is hierin ook onderzocht. Uiteindelijk is er een pilot opgezet om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn om zorghandelingen te vervangen met beeldschermzorg. In de pilot bleek 
(Timmer, 2015) dat beeldzorg in bepaalde situaties zeker een goede vervanging kan zijn van een 
verpleegkundige die langs komt. Als voorbeeld wordt een oudere met diabetes genoemd die wel 
zelfstandig kan prikken of dit kan leren, maar het niet durft. Voorheen moest de verpleegkundige 
drie tot vier keer per dag langskomen en de cliënt drie tot vier keer per dag wachten op de 
wijkverpleegkundige. Dit duurt soms langer dan gewenst, waardoor het dagritme van de cliënt 
afhankelijk is van de planning van de thuiszorg. Met hulp van beeldzorg kan de verpleegkundige op 
afstand meekijken en de oudere begeleiden. Nu bepaalt de cliënt het tijdstip waarop ze inbellen en 
hebben meer eigen regie over de eigen dagindeling, of zijn minder tijd kwijt aan wachten. 

2.3. Stakeholdersanalyse 
Er is een stakeholdersanalyse gemaakt om overzichtelijk te zien welke stakeholders er in dit 
onderzoek betrokken zijn en wat de relatie is ten opzichte van het onderzoek. Deze 
stakeholdersanalyse is te vinden in Bijlage 3. Stakeholdersanalyse. De stakeholders kunnen zowel 
mensen, groepen of andere organisaties zijn die te maken hebben met TWB. De analyse 
onderscheidt vier delen: De gebruikers, de uitvoering, leveranciers + capaciteit en strategie + 
aansturing.  
De belangrijkste stakeholders bij de gebruikers zijn de cliënten en medewerkers. Deze stakeholders 
zullen fysiek te werk gaan met de uitkomst. Bij de uitvoering zal dit de projectleider zijn. De 
belangrijkste stakeholders bij leveranciers en capaciteit zijn TWB en de fabrikant. De fabrikant levert 
de ondersteunende techniek en TWB zorgt voor medewerkers die de zorg leveren. Bij de strategie en 
aansturing is TWB erg belangrijk.  

Het is belangrijk om goed te kijken naar de relaties tussen de belanghebbenden. Groene relaties 
lopen goed, gele relaties zijn meer neutraal en bij rode relaties is er kans op een moeizamere 
samenwerking. Er zal meer aandacht uit moeten gaan naar deze rode relaties om deze mensen wel 
mee te krijgen in het onderzoek. Aan de projectleider de taak om deze mensen te overtuigen van het 
nut van het onderzoek. Bij de verpleegkundige is naast een groen gezicht, een rood gezicht te zien. 
Dit komt doordat niet alle verpleegkundigen staan te wachten op verandering. Zeker als het gaat om 
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nieuwe innovaties, is er altijd te zien dat een deel van de medewerkers nog niet staan te springen om 
mee te werken, maar liever door blijven gaan met hoe er al jaren wordt gewerkt. Bij de uitvoering 
staat er een vraagteken bij de cliënt en medewerker. Dit komt doordat in de conclusie van het 
onderzoek naar voren komt of de tevredenheid hoog of laag ligt. 

2.4. Interviews  
Gedurende het onderzoek zijn er een aantal interviews en gesprekken gehouden. Er is een interview 
geweest met de diabetesverpleegkundige, meerdere interviews met verpleegkundigen uit 
verschillende clusters, twee keer met een verpleegkundige die werkt met de beeldzorg, één met de 
huisarts, één met zowel FocusCura als Luscii en het allerbelangrijkste met verscheidene cliënten, 
zowel beeldzorgcliënten als diabetescliënten. De vragen van de interviews zijn te vinden in Bijlage 4. 
Interviews. Hierin zijn niet altijd de antwoorden ingevuld vanwege de privacy. Er is gebruik gemaakt 
van gestructureerde-, ongestructureerde- en semigestructureerde interviews. 

Als eerste heeft er een gestructureerde interview plaatsgevonden met de diabetesverpleegkundige. 
De diabetesverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg rond de mens met diabetes. De 
diabetesverpleegkundige werkt daarnaast nauw samen met verschillende hulpverleners zowel in de 
thuiszorg als het ziekenhuis, zoals internisten en diëtisten. De functies van de 
diabetesverpleegkundige variëren van informeren en leren tot het begeleiden van de diabetes. De 
diabetesverpleegkundige leert het omgaan met de ziekte aan en leert hoe de cliënt insuline moet 
toedienen. Dit is van toepassing tot dit onderzoek. De cliënt moet zelfstandig insuline kunnen 
toedienen, of dit kunnen aanleren om in aanmerking te komen voor beeldzorg. 
Tijdens het interview met de diabetesverpleegkundige is er gevraagd naar de huidige situatie en 
knelpunten in de diabeteszorg. Verder is er navraag gedaan over de gegeven zorg. Waar wordt 
allemaal opgelet bij het spuiten van insuline en of er cliënten zijn die zelfstandig insuline spuiten. 
Deze cliënten zijn er wel en daarom is er verder gevraagd naar het aanleren van het zelfstandig 
spuiten en hoe dit uitgevoerd wordt. 

De interviews die afgelegd zijn met de verpleegkundigen verdiepte zich meer in de verleende zorg 
aan diabetescliënten. Het interview was een ongestructureerde. Vragen die werden gesteld waren: 
hoelang een verpleegkundige bij de cliënt is? Hoe vaak er geprikt wordt? Welke complicaties er 
weleens voorkomen? Hoe de informatie wordt genoteerd en wat er met deze informatie wordt 
gedaan? etc. De meeste vragen werden gesteld tijdens het meelopen. 

Om gerichte vragen over de verleende beeldzorg te stellen is er onder andere een interview geweest 
met een beeldzorgverpleegkundige. Dit interview was een ongestructureerde. De verpleegkundige 
was eerst werkzaam voor TanteLouise voordat TWB de thuiszorg in Bergen op Zoom overnam. 
Rondom Bergen op Zoom wordt al bij verschillende cliënten gebruik gemaakt van beeldzorg. In het 
gesprek kwam naar boven dat de cliënt de beeldzorg als prettig ervaarde, maar dat de 
gebruiksvriendelijkheid van de tablet vaak als een knelpunt werd ervaren. Bij TanteLouise werd de 
mogelijkheid tot beeldzorg besproken bij de intake voor thuiszorg en er was een pilot gestart voor 
beeldzorg. Om de mogelijkheid tot beeldzorg bij TWB tot een succes te laten leiden, moet er goed 
nagedacht worden over het doel van beeldzorg, voor wie het is, wat het oplevert en wat de 
meerwaarde is. 

In het onderzoek moet de wens vanuit de cliënt als leidraad worden gebruikt. Er is met verschillende 
cliënten uit verschillende clusters gesproken tijdens het meelopen en observeren. Deze interviews 
waren semigestructureerd. De ene cliënt is erg zelfstandig en heeft nog een partner thuis, de andere 
cliënt is helemaal zorgafhankelijk. Het is goed om te bedenken dat elke cliënt een eigen vraag en 
behoefte heeft. Vanuit deze vraag en behoefte komt er een passend antwoord. 
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Om ook de mening van de beeldzorgcliënten mee te nemen, heeft er een gestructureerde interview 
plaatsgevonden met deze cliënten. Er is met deze cliënten via de mail contact geweest om te vragen 
hoe de huidige beeldzorg werd ervaren en of er verbeterpunten in waren. 

Om een eventuele oplossing te bespreken is er een gestructureerde interview geweest met zowel 
FocusCura als Luscii. Op dit moment gebruikt TWB het programma cContact van FocusCura voor de 
beeldzorg. cContact is het afgelopen jaar overgegaan op het programma Luscii. Luscii is het 
programma van het gelijknamige bedrijf Luscii. De vragen die gesteld werden aan deze bedrijven, 
waren gericht op het programma en de werking er van. Met deze antwoorden kan er gekeken 
worden of het programma voldoet aan de gestelde eisen. 

 

2.5. Huidige situatie 
2.5.1. Observeren en meelopen 

Om de huidige situatie te schetsen, is er meerdere keren meegelopen met verschillende 
verpleegkundige uit verschillende clusters. In elk cluster is één route meegelopen van anderhalf uur 
waarin alle diabetescliënten in het clusters langs kwamen. 
Tijdens het meelopen is er veel geleerd over hoe de zorg nu wordt gegeven en konden er vragen 
gesteld worden over deze zorg. Maar de focus werd niet gelegd op hoe de verpleegkundige te werk 
ging, maar meer op de cliënt. Er werd gekeken of de cliënt geschikt zou kunnen zijn om zelfstandig 
insuline toe te dienen. Er werd hierbij gelet op of de cliënt geen cognitieve-, lichamelijke- of 
psychische beperkingen heeft en of de cliënt nog samenwoont en zelfstandig en zelfredzaam is. Er 
kon nu een beeld worden gevormd van hoeveel cliënten er ongeveer per cluster in aanmerking 
komen voor beeldzorg. 

Casus Cliënt A 
Zo was er een cliënt in één van de meegelopen clusters die in aanmerking komt voor beeldzorg. De 
cliënt woonde samen met zijn vrouw thuis. De cliënt vertelde dat er vroeger werd nagedacht om de 
thuiszorg stop te zetten, alleen was de angst te groot om zelf door te gaan zonder de ondersteuning 
van de thuiszorg. Zelf werd het idee beeldzorg naar voren geschoven en zagen zij hier een uitkomst 
in. 

“Ik kan alles nog zelfstandig, alleen geeft het ons een veilig gevoel als er een verpleegkundige mee 
kan blijven kijken.” 

Casus cliënt B 
Een andere tegengekomen cliënt woonde alleen. Zelf kon de cliënt ook alles, maar toch moest de 
verpleegkundige nog langs komen. Als mevrouw zelf insuline zou toedienen, was er niemand 
aanwezig die de dubbelcheck kon uitvoeren, iets waarbij beeldzorg een uitkomst mee kan geven. 

“Insuline toedienen stelt niks voor, ik doe het al zo’n 30 jaar” 

 
Naast het meelopen en het meekijken in het zorg verlenen aan huis, is er verder gekeken naar het 
verlenen van beeldzorg. TWB verleent aan een paar cliënten in Bergen op Zoom en omstreken 
beeldzorg. Er is daarom gekozen om hier ook een keer fysiek aanwezig te zijn en te kijken hoe de 
beeldzorg er in de praktijk aan toe gaat. Er is op een ochtend meegekeken naar hoe de 
verpleegkundige contact had met de cliënt via beeld. 
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2.5.2. Aantallen 
Er is gekeken naar het aantal diabetescliënten van TWB, het aantal insulineafhankelijke cliënten en 
hoeveel daarvan zelfstandig zijn.  
TWB heeft ongeveer duizend diabetescliënten, waar TWB lang niet bij allemaal ondersteuning biedt 
voor de diabetes. Bij de cliënten die wel ondersteuning nodig hebben, komt TWB meerdere keren 
per dag langs voor een toedienmoment. De verpleegkundige krijgt doorgaans tien minuten de tijd 
per cliënt om insuline toe te dienen plus vijf minuten reistijd. Dit komt neer op in totaal vijftien 
minuten per cliënt.  
In tabel 5 is te zien om hoeveel cliënten het per cluster gaat.  

Op dit moment krijgen zeven cliënten binnen TWB beeldzorg. Drie cliënten in Putten/Ossendrecht, 
twee in Gageldonk West, één in Warande Oost en één in Meilust Tuinwijk. 
Van deze zeven cliënten die beeldzorg ontvangen, hebben zes cliënten een IPad ontvangen van TWB 
en hebben twee cliënten een internetabonnement van TWB, die maandelijks wordt betaald door 
TWB.   

                                                                      Tabel 5: Het aantal cliënten met o.a. diabetes van TWB 1-1  30-6-2019 

 Cluster Teamnaam  1-1  30-6-2019 
Totaal 

BoZ BoZ Centrum Zuid Centrum 14 (2) 
Havenkwartier 23 (5) 
Zeekant Plaat 69 (23) 

BoZ Noord-Oost Gageldonk Oost 21 (9) 
Gageldonk West 21 (12) 
Warande Oost 29 (4) 
Meilust Tuinwijk  10 (0) 

Halsteren Halsteren/Dorp 6 (1) 
Halsteren/ Lepelstraat 11 (2) 

SB Steenbergen Steenvos 30 (4) 
Dintelvliet 36 (7) 
Kruisbergen  31 (8) 

WD Woensdrecht Putte/Ossendrecht  18 (6) 
Hoogerheide-Huijbergen 27 (14) 
Hoogerheide-Woensdrecht 34 (14) 

RSD RSD Centrum 
Westrand 

Centrum 29 (4) 
Westrand Zuid 10 (5) 
Westrand Oost 18 (4) 

RSD Heilig Hart Kalsdonk Buitengebied 38 (11) 
Fatima Burgerhout 29 (6) 
Dijken Langdonk 48 (15) 

RSD Kroeven Tolberg Kroeven 30 (15) 
Tolberg 30 (13) 

WW Wouw Wouw 6 (4) 
Heerle / Moerstraten / Wouwse Plantage / Nispen 43 (9) 

RCP Rucphen Rucphen Schijf 14 (7) 
Sprundel 17 (9) 
St. Willebrord 51 (6) 

HB Halderberge  Halderberge/ Hoeven/ Bosschenhoofd/ Zegge 46 (13) 
Oudenbosch 56 (15) 
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Oud-Gastel 41 (1) 
Nieuw-Gastel 47 (6) 

EL Etten-Leur Etten-Leur 22 (4) 
Totaal 955 (258) 
 Overig Dagbesteding RSD 3 (2) 

Groenhuysen 2 
Casemanager BW 40 (3) 
Hospice thuisteam  13 (8) 
Samen thuis met aandacht  1 
Topklinisch thuisteam  16 (9) 
Maria Ten Engelen 2 
Specialistische zorg 30 (9) 
Thuiszorg DAT MO 5 
Moerdijk 1 
Onbekend  3 

Totaal 1071 (298) 
1  aantal cliënten die zorg ontvangen van TWB 
(1)  aantal cliënten die tot het afgelopen jaar zorg ontvingen van TWB 

 

Er is geprobeerd om naast de meegelopen clusters, te achterhalen hoeveel diabetescliënten 
insulineafhankelijk zijn en daarnaast zelfstandig toedienen. Ik heb deze vraag uitgezet aan (bijna) alle 
senior wijkverpleegkundigen. Dit bleek toch erg moeilijk in te schatten en niet iedereen kon daar 
meteen antwoord op geven. Wel kwam naar voren dat er in vrijwel elk cluster minimaal één cliënt zit 
die in aanmerking zou kunnen komen. Daarnaast wil het niet zeggen dat als een cliënt niet 
zelfstandig is, deze niet in aanmerking kan komen. Als de cliënt of partner in staat is om insuline 
toedienen aan te leren, kan deze ook in aanmerking komen voor beeldzorg. 
Wel is er een aantal bekend van insulineafhankelijke cliënten die zelfstandig kunnen spuiten, maar 
waarbij de verpleegkundige alsnog langskomt van de clusters waarbij is meegelopen. Dit zijn 
Rucphen/Schijf, Sprundel en St. Willebrord. Het resultaat is te vinden in tabel 6. 

                                                            Tabel 6: Het aantal zelfstandig insulineafhankelijke cliënten met hulp van TWB  

 Cluster Team naam Aantal 
Insulineafhankelijk 

Hulp 
TWB 

Zelfstandig 

Rucphen Rucphen Rucphen Schijf 4  4 0 
Sprundel 1  1 0 
St. Willebrord  13 8 5 

 

2.5.3. Pilot TanteLouise (cluster BoZ) 
TanteLouise heeft in het verleden een piot gehouden over beeldzorg. Met de pilot werd gekeken of 
er vraag was naar beeldzorg en of dit een optie was om op grotere schaal in te zetten. De optie tot 
beeldzorg werd besproken tijdens de intake. Cliënten kregen vanuit TanteLouise een tablet mee, 
zodat hierop de zorg op afstand kon worden gerealiseerd. Verder is er een internetverbinding nodig 
en die werd voor de cliënt het eerste jaar betaald.  
In het begin reageerde meerdere cliënten enthousiast en wouden graag meedoen. Naarmate de tijd 
verliep, werden de resultaten steeds minder. Dit kwam enerzijds doordat er cliënten waren die de 
tablet voornamelijk gebruikte voor privégebruik en daar de meerwaarde uit haalde, anderzijds 
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doordat er meerdere struikelblokken waren voor deze cliënten. De grootste struikelblokken waarop 
de pilot stuk liep waren: 

• Tablet te lastig en te ingewikkeld te gebruiken 
• Internet moet aangelegd worden 
• Tablet niet opgeladen 
• Privégebruik en daar meerwaarde uit halen 

Het is dus zaak om van het onderzoek een succes te maken, deze struikelblokken mee te nemen en 
om hier maatregelen voor te bedenken.  

2.5.4. Current State/ Patient Journey 
Uiteindelijk kan vanuit de huidige situatieschets een current state gemaakt worden. In de current 
state is te zien hoe de diabeteszorg bij TWB tegenwoordig verloopt. De current state is terug te 
vinden in Bijlage 5. current state. Deze current state richt zich op hoe de vijftien minuten aan insuline 
toedienen verloopt en welke handelingen er worden verricht. 
Hiernaast een Patient Journey gemaakt over hoe de zorg er nu voor de cliënt aan toe gaat. Hierbij is 
gekeken naar de huidige situatie en naar de optimale situatie. Hierin is de cliënt opgenomen en de 
verpleegkundige; oftewel VPK. De Patient Journey is hieronder te vinden in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Patient Journey 

 

 

2.6. Kick-protocol Vilans 
Bij TWB moet er worden voldaan aan de protocollen. De Kick-protocol beschrijft de criteria en 
aandachtspunten waarop gelet moet worden bij het toedienen van insuline bij de cliënt. Het is van 
belang dat elke verpleegkundige die er bevoegd voor is, af weet van de protocollen, deze kent en 
toepast. De verpleegkundigen krijgen online cursussen waar de protocollen worden doorgenomen. 
Daarnaast is het in geval van beeldzorg zo dat de cliënt de protocollen of regels ook moet kennen. De 
hele Kick-protocol is te vinden in Bijlage 6. Kick-protocol. 
Verder is in Bijlage 6. Kick-protocol een abeelding te vinden over wetenswaardigheden over het 
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insuline spuiten met een pen (Maastricht UMC+, z.d.). In de afbeelding staat overzichtelijk 
beschreven hoe/wat/waar er opgelet moet worden bij het insuline toedienen. 
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3. Programma van Eisen 
Het programma van eisen is een zeer belangrijk deel van het onderzoek. Het programma van eisen 
en wensen omschrijft de belangrijkste eisen en wensen vanuit de cliënt en medewerker. Maar ook 
waar de techniek zeker aan moet voldoen om het in te kunnen zetten. Het programma van eisen is 
tot stand gekomen na de schets van de huidige situatie en de interviews en gesprekken met 
verscheidene stakeholders die verder beschreven staan in hoofdstuk 2 Probleemanalyse. 
Uiteindelijk zullen de gevonden technieken getoetst worden aan de hand van het programma van 
eisen. De techniek die het beste voldoet aan de gestelde eisen en wensen, wordt de gekozen 
techniek waarmee uiteindelijk zal worden getest. 

3.1. Terugkoppeling cliënt 
Tijdens de gesprekken met de cliënt kwamen vele meningen naar boven. De één vindt nieuwe 
technieken nog wel wat te ver gegrepen, een ander kwam zelf al met het idee aanzetten. Voor veel 
cliënten is beeldzorg geen optie. Deze mensen hebben gewoonweg hulp nodig bij het insuline 
toedienen en het aanleren is ook geen mogelijkheid. Maar er zijn al cliënten die beeldzorg hebben 
gehad of hebben. Deze cliënten kwamen zelf met verbeterpunten of wensen. Zo vinden de mensen 
die beeldzorg ontvangen het fijn dat ze een vast gezicht of iemand die herkend wordt zien. Een 
tweede verbeterpunt is de gebruiksvriendelijkheid. Er moet een duidelijke uitleg gegeven worden 
over de werking van de beeldzorg en het programma. Dit voorkomt dat de cliënt tegen obstakels 
aanloopt.  

3.2. Terugkoppeling medewerkers 
Uit de gesprekken en interviews kwamen veel meningen en gedachtes naar boven. Zo was er wel een 
duidelijk verschil in de mening naarmate de leeftijd van de verpleegkundige. Te zien was dat de 
jongere verpleegkundigen meer toekomst zagen in beeldzorg, dan de iets oudere verpleegkundigen.  
Verder is er veel feedback gekregen van de werknemers op het onderzoek. Zo werden er meerdere 
functionele eisen benoemd die uiteindelijk in het pakket van eisen zitten. Maar er werden ook 
punten benoemd waarop gelet dient te worden. Op 16 oktober is er een gesprek geweest met een 
beeldzorgverpleegkundige in cluster Bergen op Zoom waar er beeldzorg wordt verleend. Dit gesprek 
ging over de verleende beeldzorg. Er kwamen in het gesprek meerdere punten naar boven waarop in 
het verleden de beeldzorg nog weleens mislukte. Deze punten zijn eveneens meegenomen in het 
pakket van eisen en wensen. 

3.3. MoSCoW-methode 
Het pakket van eisen en wensen voor dit onderzoek zal worden opgesteld aan de hand van de 
MoSCoW-methode. Het pakket van eisen en wensen is samengesteld door de vergaarde eisen en 
wensen vanuit de interviews, gesprekken, het meelopen en observeren met/van verschillende 
stakeholders. De MoSCoW-methode wordt gebruikt om prioriteit vast te stellen (ict.PORTAL, z.d.). Er 
is gekozen voor de MoSCoW-methode omdat met deze methode op een overzichtelijke manier de 
verschillende prioriteiten aan de eisen gezien kan worden. De eisen worden hierbij ingedeeld in vier 
groepen waar de letters van MoSCoW voor staan: 

• M: must have: Deze eisen moeten terugkomen in het eindresultaat. Zitten deze eisen er niet 
in dan is het product niet bruikbaar. 

• S: should have: Deze eisen zijn erg gewenst. Zonder deze eisen is het product wel bruikbaar 
maar deze eisen geven de klant wel waar voor het ‘geld’. De klant zal mogen verwachten dat 
deze eisen erin zitten. 

• C: could have: Deze eisen komen pas aan bod als de must en de should erin verwerkt zijn. 
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• W: would have: Deze eisen zullen waarschijnlijk niet met dit onderzoek aan bod komen, 
maar zouden wel in een vervolgonderzoek of in de toekomst aan bod kunnen komen. Deze 
eisen worden nog weleens aangeduid als ‘won’t haves’. 

Vanuit Cliënt 

               Tabel 7: Pakket van eisen gerangschikt m.b.v. de MoSCoW-methode  

Categorie MoSCoW Eisen Opgesteld vanuit 
Must haves Cliënt (of partner) moet in staat 

zijn om zelfstandig  insuline toe te 
dienen of dit aan te leren 

Onderzoek 

 Het moet de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van de cliënt 
vergroten 

Onderzoek 

 Het moet de cliënt meer regie 
geven over de eigen dagindeling 

 

 Het programma moet 
gebruiksvriendelijk zijn 

Interview 

 Cliënt moet in staat zijn de ICT-
toepassingen te kunnen gebruiken 

Interview 

 Verpleegkundige moet duidelijk 
zichtbaar zijn 

Interview/ 
observeren 

 Verpleegkundige moet duidelijk 
hoorbaar zijn 

Interview/ 
observeren 

Should haves Cliënt kan ongepland naar groep 
verpleegkundigen bellen 

Interview 

 Device moet gebruiksvriendelijk 
zijn 

Interview 

 Cliënt zou gekoppeld moeten 
worden aan een vast gezicht of een 
paar vaste gezichten 

Interview 

Could haves Er kan contact worden gezocht 
met familie en vrienden 

Onderzoek 

 Familie en vrienden hebben inzicht 
in de gezondheid van de cliënt 

Onderzoek 

 Er moet een chatfunctie 
beschikbaar zijn 

Onderzoek 

Would haves Naast beeldbellen kan de cliënt 
gebruik maken van verschillende 
apps op de tablet 

Interview 

 

  



 

19 
 

 DIABETESCLIËNT IN BEELD 

Vanuit TWB 

               Tabel 8: Pakket van eisen gerangschikt m.b.v. de MoSCoW-methode  

Categorie MoSCoW Eisen Opgesteld vanuit 
Must haves  Beeldzorg zorgt voor tijd- en 

kostenbesparing 
Onderzoek 

 TWB hoeft niet meer/ minder 
langst te komen 

Interview 

 Kosten moeten minder/ gelijk 
staan aan de baten 

Onderzoek  

 Medewerker moet deskundig en 
bevoegd zijn 

Meelopen 

 Cliënt moet goed hoorbaar en 
zichtbaar zijn 

Interview 

 (Spuit)plekken moeten zichtbaar 
zijn 

Meelopen 

 Dubbelcheck moet uitgevoerd 
kunnen worden 

Meelopen/ 
interview 

 Verpleegkundige kan meekijken 
hoe cliënt diabetesdagboekje 
invult. 

Meelopen 

 Medewerker moet in staat zijn de 
ICT-toepassingen te kunnen 
gebruiken 

Interview 

Should haves Device moet gebruiksvriendelijk 
zijn 

Interview 

 Baten zijn hoger dan de lasten - 
 Ongepland bellen vanuit cliënt kan 

naar een ‘pool’ 
Interview 

 Gepland bellen moet als case 
ingepland worden 

Interview 

Could haves Wijkzorg werkt met mobile versie Meelopen 
 Kantoor werkt met webversie Meelopen 
 Het programma kan ingezet 

worden bij meerdere 
ziektebeelden 

Interview 

 Er kan naast verpleegkundige en 
cliënt, met meerdere zorgverleners 
contact worden opgenomen 

Interview 

 In de toekomst kan er een eigen 
zorgpad gecreëerd worden ten 
opzichte van diabetescliënten 

Interview 

Would haves Er moet een chatfunctie 
beschikbaar zijn 

Onderzoek 
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4. Concepten 
Tijdens het onderzoek is er gekeken naar meerdere veelbelovende technieken die betrekking hebben 
tot beeldzorg. Er is tot deze concepten gekomen doordat er is gekeken naar technieken die nu op de 
markt zijn en waarmee TWB meteen aan de slag kan gaan. Verder zijn er bepaalde concepten naar 
boven gekomen uit contact met stakeholders.  
Daarnaast zijn de verschillende voor- en nadelen onderzocht per techniek. De volledige analyse van 
de technieken met de voor- en nadelen is te vinden in Bijlage. 7 voor- en nadelen technieken.  Tevens 
staan hiernaast bij sommige technieken de leverancier vermeld. 

4.1.1. Skype 
Skype is bedoeld om overal en altijd met mensen contact te kunnen maken. Skype wordt zowel 
zakelijk als privé door vele mensen gebruikt, dit kan zijn via de telefoon maar kan ook op de pc. Skype 
bevat een chatfunctie en functies voor spraak- en videogesprekken. De verschillende functies zijn zo 
ontworpen dat het dient voor zowel één-op-één-gesprekken als voor groepsgesprekken. Met Skype 
kunnen er daarnaast vergaderingen ondernomen worden. Skype is gratis te downloaden en is te 
gebruiken om berichten te verzenden en audio- en videogesprekken te voeren tot wel maximaal 50 
personen tegelijk (Microsoft, z.d.). Als Skype ingezet zal worden, dan moet de cliënt zelf een device 
en internetverbinding hebben of zal TWB hiervoor moeten zorgen. 

Figuur 2. 

                

4.1.2. Google Hangouts 
Google Hangouts is een gratis te downloaden Android-app en is een chat-app. Nadat de app 
geïnstalleerd is, kan er ingelogd worden met een Google-account. Na het inloggen kan er gestart 
worden met het voeren van zowel één-op-één-gesprekken als groepsgesprekken, dit geldt ook voor 
videogesprekken. Een videogesprek kan plaatsvinden met één persoon, maar er is een 
videogroepchat waar er tot wel 10 verschillende personen gechat kan worden. Hangouts geeft de 
mogelijkheid om bestanden en afbeeldingen te delen met anderen. Hangouts is te synchroniseren op 
meerdere apparaten en er kan dus vanuit verschillende apparaten overal weer het gesprek worden 
voortgezet of gestart. De app geeft de mogelijkheid om te wisselen tussen accounts en gesprekken. 
Hiernaast kan er de stemming van de gebruiker ingesteld worden, is deze blij/boos/verdrietig etc. en 
kunnen gesprekken gearchiveerd worden. Als Google Hangouts ingezet zal worden, dan moet de 
cliënt zelf een device en internetverbinding hebben of zal TWB hiervoor moeten zorgen. 

 

 

 

 



 

21 
 

 DIABETESCLIËNT IN BEELD 

Figuur 3. 

                  

4.1.3. FaceTime 
FaceTime is een app voor video- en audiogesprekken op een iPhone, iPad of iPod touch. FaceTime is 
op deze apparaten zowel op wifi als op de mobiele netwerk te gebruiken. Als er een FaceTime 
gesprek gestart wil worden, moet er de beschikking zijn over de telefoonnummer of e-mailadres van 
de ander. Het is dus erg makkelijk om iemand te bellen en er een video- of audiogesprek mee te 
voeren. Het minpunt hiervan is dat FaceTime alleen beschikbaar is op IOS en dus niet op Android. Als 
FaceTime ingezet zal worden, dan moet de cliënt zelf een device en internetverbinding hebben of zal 
TWB hiervoor moeten zorgen. 

Figuur 4. 

                 

4.1.4. cContact/ Luscii 
cContact beeldzorg werkt sinds september 2018 onder de naam Luscii. De reden hiervan is dat er nu 
meer focus kan zijn en er beter en sneller ontwikkelt kan worden. De Luscii app is bedoeld om 
patiënten buiten het ziekenhuis te coachen en begeleiden en is ook geschikt voor in de thuiszorg. Dit 
gebeurd via het EPD. Met de Luscii app is er de mogelijkheid tot beeldbellen. Een beeldverbinding 
maakt direct contact mogelijk met de cliënt als daar behoefte aan is. Met de Luscii app wordt er een 
virtuele vinger aan de pols gehouden. De cliënt voert zelf de metingen uit en geeft aan hoe het gaat. 
De zorgprofessional houdt het overzicht. Dit kan via chatgesprekken met de cliënt maar dus ook met 
een beeldverbinding. Als er behoefte naar is kan de behandeling meteen aangepast worden en er is 
zelfs een optie voor het creëren van een eigen zorgpad. Als Luscii ingezet zal worden, dan moet de 
cliënt zelf een device en internetverbinding hebben of zal TWB hiervoor moeten zorgen. 
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Figuur 5. 

                

4.1.5. Mobiléa 
Mobiléa is een app die zorg op afstand mogelijk maakt. Met Mobiléa kan de zorgverlener beeldbellen 
en chatten met de cliënt en andersom. De app maakt beeldbellen ook mogelijk voor mantelzorgers 
en familie. Cliënten kunnen worden begeleid bij het medicatie toedienen, therapietrouwheid en 
contact met instanties. Daarnaast heeft de app een gesynchroniseerde agenda. Dit zorgt ervoor dat 
de cliënt wordt ondersteund met reminders. Familie kan bij het zorgproces betrokken worden.  
Mobiléa heeft een eenvoudige interface waardoor het niet zoeken wordt tussen alle apps. Binnen 
één of twee klikken kan er contact gelegd worden (Mobiléa, z.d.).  Verder kan de cliënt een eigen 
digitale omgeving zelf creëren, net waar de cliënt behoefte aan heeft. Als Mobiléa ingezet zal 
worden, dan moet de cliënt zelf een device en internetverbinding hebben of zal TWB hiervoor 
moeten zorgen. 

Figuur 6. 

  

4.1.6. Compaan  
De Compaan is een tablet die speciaal is ontwikkeld voor senioren. Er zijn veel ouderen die nog wel 
deel willen uitmaken van de digitale wereld, maar die niet overweg kunnen met de computer. De 
Compaan is speciaal ontwikkeld voor deze ouderen. De Compaan geeft de gebruiker de keus tussen 
twee tablets. De één is gemaakt voor mensen die het lastig vinden om met een gewone computer of 
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tablet te werken en de ander is gemaakt voor mensen die wat meer gemak zoeken bij het gebruik 
van een tablet. De Compaan heeft bij beide opties meerdere functies. Met de Compaan kunnen 
berichten, foto’s en video’s met familieleden en vrienden gedeeld worden. Familie en vrienden 
kunnen communiceren via het Compaan Portaal. Dit is een versleutelde internetpagina die 
bereikbaar is vanaf de eigen mobiel, tablet of computer (Compaan, z.d.). Maar belangrijker nog, er 
kan op een eenvoudige manier gebruik gemaakt worden van beeldbellen. Naast deze functies heeft 
de Compaan functies zoals spelletjes, een kerkdienst en 365 dagen per jaar van 9.00 tot 18.00 
bereikbaarheid tot de helpdesk (Compaan, z.d.). Naast dat de Compaan handig is voor de cliënt, 
biedt de Compaan ook faciliteiten aan mantelzorgers. Hierdoor wordt zorg op afstand nog 
makkelijker. Als de Compaan ingezet zal worden, dan hoeft de cliënt zelf niet de device in huis te 
hebben, de Compaan is de device die aangeschaft dient te worden. Verder moet de cliënt wel een 
internetverbinding hebben. 

Figuur 7. 

           

4.1.7. Memory Lane 
Memory Lane is net als de Compaan een tablet. Het zorgscherm is een touchscreen wat speciaal voor 
ouderen is ontworpen. De ouderen zouden het touchscreen moeten kunnen bedienen zonder enige 
technische kennis. De Memory Lane ziet er uit als een mooi digitale fotolijst en kan op een centrale 
plek in de woonkamer neergezet worden. Het zorgscherm biedt talloze slimme functies gericht op 
zorg en ontspanning. Doordat het zorgscherm fungeert vanuit een vaste digitale plek in de 
woonkamer, geeft het een unieke kans om zorg op afstand te verlenen. Daarnaast kan het ingezet 
worden om op afstand te monitoren en eventueel aan te sturen. Het unieke van Memory Lane is dat 
de tablet te koppelen is aan verschillende wearables en sensoren, waardoor zorg op maat geleverd 
kan worden. Voorbeelden van functies van de Memory Lane zijn het openen van medicijndoosjes op 
vaste tijden of het verbinding maken met een alarmcentrale, waardoor de cliënt direct hulp kan 
krijgen in geval van nood (Memory Lane, z.d.). Als Memory Lane ingezet zal worden, dan hoeft de 
cliënt zelf niet de device in huis te hebben, Memory Lane is de device die aangeschaft dient te 
worden. Verder moet de cliënt wel een internetverbinding hebben. 
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Figuur 8. 

             

 
 

4.2. Conclusie  
Uiteindelijk zijn de voor- en nadelen van elke techniek tegenover elkaar gesteld. Het is belangrijk om 
de gevonden technieken te toetsen aan de eerder gemaakte programma van eisen. Elke techniek is 
langs het programma van eisen gegaan, om te kijken welke techniek het meest past binnen de 
gestelde eisen en wensen van de cliënten en medewerkers en de voorgaande onderzoeken. 
Uiteindelijk blijkt dat Luscii het meest geschikt is voor TWB om te gebruiken voor de beeldzorg. Dit 
komt doordat de beeldzorg die geleverd wordt binnen TWB met het programma cContact gaat. 
cContact is per september 2018 overgegaan op Luscii. Doordat de beeldzorgverpleegkundige 
ervaring hebben met het programma, kunnen deze medewerkers naar voren geschoven worden als 
ervaringsdeskundigen. Door dit programma uit te breiden zal dit ook een minder grote impact 
hebben in het zorgproces van de al geleverde beeldzorg binnen de clusters in Bergen op Zoom en 
Woensdrecht.  
Er is in het verleden een pilot geweest bij het cluster Bergen op Zoom (voorheen TanteLouise) voor 
beeldzorg, deze pilot begon veelbelovend en de cliënten waren positief. De pilot werd alleen steeds 
minder betrouwbaar omdat de cliënten in de pilot een IPad/tablet meekregen. Helaas werd hierdoor 
de keuze voor beeldzorg beïnvloed. Er is daarom voor een programma gekozen waarbij geen device 
wordt geleverd. De mensen die zich aanmelden voor beeldzorg, melden zich daadwerkelijk voor de 
beeldzorg en niet een gratis device voor in de vrije tijd. Een bijkomstig voordeel is de goede 
contacten tussen enerzijds TWB en anderzijds FocusCura, maar dit mag zeker niet als leidraad 
gebruikt worden. 
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5. Conclusie 
Om een goede conclusie te geven is er gekeken naar meerdere punten die hieronder benoemd 
worden. Uiteindelijk zal onderaan de conclusie gegeven worden. 

5.1.1. Declaraties 
E-health moet de zorg beter en betaalbaarder maken. Daarom heeft de NZa een wegwijzer gemaakt 
die op hoofdlijnen aangeeft wat e-health is en wanneer deze in aanmerking komt voor een 
vergoeding. De bekostigingsmogelijkheden voor e-health in verschillende zorgsectoren worden 
toegelicht.  

Zo mag alleen e-health die onderdeel uitmaken van zinnige en effectieve zorg door zorgaanbieders 
gedeclareerd worden ten laste van de Zvw en de Wlz. Als bestaande, al verzekerde zorg in een e-
healthvorm wordt aangeboden, geldt in het algemeen dat deze al verzekerde zorg ook verzekerd 
blijft. Mits de samenstelling en effectiviteit ervan niet wijzigen. Zo geldt ook dat onverzekerde zorg 
die wordt aangeboden door e-health ook onverzekerde zorg blijft (Nederlandse Zorgautoriteit, 2018). 

Cliënten die verpleging en verzorging thuis nodig hebben, kunnen deze zorg ontvangen op basis van 
de Wlz of de Zvw. Hier wordt verder gegaan op de wijkverpleging op basis van de Zvw. De 
bekostiging van deze wijkverpleging wordt grotendeels gedaan met het experiment Bekostiging 
verpleging en verzorging. Hierin spreken zorgaanbieders en zorgverzekeraars een vast bedrag per 
patiënt af. Hiernaast is het mogelijk om gebruik te maken van de reguliere bekostiging waarbij een 
uurtarief gehanteerd wordt (Nederlandse Zorgautoriteit, 2019). 
Allebei de bekostigingen bieden ruimte om afspraken te maken over e-health toepassingen.  

Per 2020 is de aanvullende vergoeding op meerdere vlakken verruimd op het gebied van het inzetten 
van thuiszorgtechnologie. In 2019 geldt dat een zorgaanbieder per cliënt per maand aanvullend 
maximaal 4 uur beeldschermcommunicatie en maximaal 2,5 uur farmaceutische telezorg kan 
declareren tegen een afgesproken uurtarief van de prestatie verpleging en persoonlijke verzorging 
(Nederlandse Zorgautoriteit, 2019). Deze extra vergoeding is dan mogelijk voor bovenop de uren 
voor directe contacttijd in het geval van beeldbellen met een cliënt.  
Deze aanvullende vergoeding voor het inzetten van thuiszorgtechnologie wordt per 2020 verruimd 
en vereenvoudigd op twee punten. Het maakt vanaf 2020 niet meer uit welke vorm van 
thuiszorgtechnologie wordt ingezet waarop de cliënt is aangewezen. Er is sprake van maar één 
prestatie thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging die niet het soort zorgtechnologie voorschrijft 
(Nederlandse Zorgautoriteit, 2019). Zorgverzekeraar en zorgaanbieder kunnen zelf bepalen welke 
technologie voor welke cliënt wordt ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan een afspraak over een 
extra vergoeding bovenop de directe contacttijd met de patiënt voor bijvoorbeeld beeldzorg in de 
thuissituatie, die het langer thuis wonen mogelijk maakt. 
Het andere punt is dat er per cliënt die door middel van thuiszorgtechnologie zorg ontvangt, er per 
2020 maximaal 6,5 uur per maand tegen maximaal het afgesproken tarief van verpleging en 
persoonlijke verzorging worden gedeclareerd. 
Daarnaast biedt de prestatie ‘beloning op maat’ nog ruimte om onderling afspraken te maken over 
het belonen van innovatie, kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Bijvoorbeeld als iemand een extra 
beoordeling krijgt omdat een aanbieder patiënten op afstand monitort (Nederlandse Zorgautoriteit, 
2019).  
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5.1.2. Verandering 
Op een gegeven moment moeten zorgorganisaties om efficiëntie te halen de zorgprocessen 
aanpassen. Beeldzorg kan niet gegeven blijven worden bovenop de huidige zorg. Op een gegeven 
moment moet het ook een deel gaan vervangen. Wel is met de keuze voor een bestaand en bekend 
programma binnen TWB, gekozen voor een zo klein mogelijke impact binnen de al geleverde 
beeldzorgprocessen. Wel zal het zorgproces binnen de diabeteszorg erg veranderen. 

5.1.3. Meerwaarde 
Als beeldzorg wordt ingezet, kan dit voor zowel de verpleegkundigen als de cliënten een meerwaarde 
geven. Hieronder worden de belangrijkste meerwaarde beschreven: 

Verpleegkundige:  

Tijdsbesparing: De verpleegkundige is minder reistijd kwijt. 

Meer tijd over voor mensen die er meer behoefte aan hebben: De Verpleegkundige kan deze tijd 
besteden aan cliënten met een complexere zorgvraag die meer ondersteuning nodig hebben. 

 
Cliënt:  

Meer eigen regie: Voor de cliënt kan zorg op afstand zorgen voor meer eigen regie. De cliënt wordt 
meer zelfstandig en zelfredzaam. Daarnaast krijgt de cliënt weer de regie over de eigen dagindeling. 

Tijdsbesparing: De cliënt hoeft niet meer elke dag te wachten totdat de verpleegkundige er is. De 
cliënt houdt meer tijd over voor andere activiteiten. 

Sociale ondersteuning blijft: Beeldzorg houdt de sociale controle. De verpleegkundige blijft 
meekijken met de cliënt. 

 

5.1.4. Flowchart  
Om visueel de keuzes te laten zien die genomen moeten worden tot beeldzorg, is er een flowchart 
gemaakt. De eerste flowchart beschrijft wie er in aanmerking komt tot beeldzorg. De tweede 
flowchart beschrijft de functionele eisen voor het verlenen van beeldzorg zoals: een device, 
internetverbinding en installatie. 
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5.1.5. Future state/ Patient Journey 

 

5.2. Conclusie 
Er zijn zeker mogelijkheden om beeldzorg toe te passen binnen de diabeteszorg en zo zorg op 
afstand te realiseren. Het is alleen (nog) niet haalbaar om de beeldzorg meteen op grote schaal bij de 
doelgroep diabetes te realiseren. De kennis en kunde over de geleverde beeldzorg binnen TWB moet 
eerst sterk vergroot worden. Hier kan een rol weggelegd zijn voor de beeldzorgverpleegkundigen die 
nu al beeldzorg verlenen in de clusters Bergen op Zoom en Woensdrecht. 
De beeldzorgverpleegkundigen en beeldzorgcliënten die gesproken zijn tijdens het onderzoek geven 
aan tevreden te zijn. Voordat TWB de thuiszorg overnam van TanteLouise werd er bij de intake de 
mogelijkheden in beeldzorg besproken. Helaas is dit niet doorgezet bij TWB en is beeldzorg steeds 
verder verwaterd en is er weinig bekend over beeldzorg bij de andere verpleegkundigen en cliënten. 
Op dit moment weet de meerderheid niet dat TWB al daadwerkelijk beeldzorg verleent aan cliënten. 
De faciliteiten zijn er, de cliënten zijn er, resultaten uit andere studies en pilots zijn positief.  
Er wordt daarom geadviseerd om eerst het fundament te leggen door iedereen kennis te laten 
maken met beeldzorg en het programma. De mogelijkheid tot beeldzorg weer bespreekbaar te 
maken tijdens de intake. De keus moet gemaakt worden om beeldzorg door wijkverpleegkundigen 
uit te voeren of door middel van een medisch service center. Waarbij de keuze tot een medisch 
service center de cliënt de tijd van inbellen bepaalt.  
Daarnaast hebben steeds meer ouderen ten opzichte van een aantal jaar geleden de beschikking tot 
eigen tablet en internetverbinding en daarom is er nu de kans om beeldzorg nieuw leven in te blazen 
bij TWB, om vervolgens zorg op afstand te realiseren bij de diabetescliënten die in aanmerking 
komen en de zelfstandigheid en de indeling van de eigen dagindeling bij deze cliënten te verhogen. 
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6. Discussie 
De hoofdvraag was: “Wat zijn de mogelijkheden om beeldzorg toe te passen binnen de 
diabeteszorg?” Het resultaat van het onderzoek laat zien dat de mogelijkheden er zijn en dat 
beeldzorg alleen maar groter gaat worden. Wel zijn er veel aandachtspunten om mee te nemen in 
het resultaat. Het resultaat geldt daarom ook niet voor alle insulineafhankelijke cliënten. Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat er zeker cliënten zijn die niet in aanmerking kunnen komen voor 
beeldzorg.  
Tijdens het project is het niet gelukt om de mening van medewerkers en cliënten op zeer grote 
schaal te achterhalen. Wel zijn er meerdere diabetescliënten en verpleegkundigen uit verschillende 
clusters ondervraagd en is er daarnaast met meerdere verpleegkundigen gesproken die beeldzorg 
verlenen. 
Hieruit zijn verbeterpunten naar boven gekomen, maar het is niet gelukt om met deze 
verbeterpunten een keer te testen. Dit komt doordat het erg lastig was om eerst de huidige situatie 
te achterhalen en te kijken om hoeveel zelfstandige insulineafhankelijke cliënten het ging. Helaas 
heeft TWB nergens beschreven staan hoeveel cliënten diabetes hebben en hoeveel van deze mensen 
type I of type II heeft. Dit is nu zelf uitgevoerd door naar de gegevens te kijken van duizenden 
cliënten. 
Uit het advies is het programma Luscii/ cContact naar voren gekomen. Er zijn meerdere 
aanbevelingen op dit programma gesteld. Deze aanbevelingen zullen zoveel mogelijk meegenomen 
moeten worden in de gebruikname van het programma. Het advies dat nu gegeven is, is hoe het er 
op dit moment voor staat.  
 
Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten, is er rekening gehouden om 
hier maatregelen voor te treffen. Genomen maatregelen voor de betrouwbaarheid zijn:  

• Voor de interviews zijn medewerkers en cliënten uit verschillende clusters genomen 
• Er is meegelopen en geobserveerd in meerdere clusters 
• Om het onderzoek te onderbouwen en te ondersteunen is er gebruik gemaakt van meerdere 

(wetenschappelijk) literatuur 
Voor de validiteit zijn maatregelen genomen zoals: 

• Om zoveel mogelijk bevestigend bewijs te vinden is er gekozen om verschillende 
databronnen te combineren 

• De projectleider dient voor volledigheid en juistheid van de documentatie te zorgen 
• Tijdens het onderzoek zullen de meningen van de stakeholders meegenomen worden 
• Er is gebruik gemaakt van verschillende interviewschema’s  

  
Als verbeterpunt voor het onderzoek is dat er eerder contact gelegd kan worden met bedrijven 
waarvan informatie afhankelijk is. Het duurt natuurlijk even voordat er daadwerkelijk contact is met 
deze bedrijven en de gevraagde input ook binnen is.  
Verder zal er in het vervolg vaker met de cliënt gesproken worden tussendoor. Het was nu niet 
haalbaar binnen de gestelde tijd om vaker tussendoor langs te gaan bij cliënten. De keren dat de 
cliënten zijn gesproken was voornamelijk tijdens het meelopen in het begin en naarmate er 
informatie nodig was vanuit de cliënt voor het onderzoek. Door langer in gesprek te gaan met 
cliënten en naasten, bestaat de kans dat er nog meer wensen naar boven komen voor de oplossing. 
Daarnaast was er in dit onderzoek graag nog verder contact geweest met de cliënten die op dit 
moment beeldzorg ontvangen van TWB. 
 
Uiteindelijk zijn de verwachtingen die er waren ten opzichte van het onderzoek uitgekomen. Vooraf 
werd gedacht dat het nog vrij lastig zou zijn om beeldzorg te integreren in de diabeteszorg. Dit kwam 
uiteindelijk uit, er zijn veel aandachtspunten waar op gelet dient te worden.   
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7. Aanbevelingen 
Uiteindelijk zijn er meerdere aanbevelingen uit het onderzoek gekomen. 

Aanbevelingen gericht op beeldzorg binnen TWB 

• Voordat beeldzorg ingezet kan worden bij diabetes, moet de kennis over beeldzorg binnen 
TWB nog sterk verbeteren en op grotere schaal ingezet worden. Iedereen moet op de hoogte 
zijn van de verleende beeldzorg binnen TWB. 

• De cliënt vindt het vertrouwder als er een vast gezicht (of een paar) te zien is, dit is nu ook 
het geval met verpleegkundigen die een vaste route lopen. Bij beeldzorg hoeft dit niet anders 
te zijn.  

• Er zal een enthousiaste medewerker naar voren geschoven moeten worden, die het verlenen 
van beeldzorg wil promoten en wil uitleggen hoe de werking gaat. Het liefst een medewerker 
die al ervaring heeft in het verlenen van beeldzorg. 

• Als beeldzorg opgepakt wil worden, dan zal er weer bij de intake de mogelijkheden in 
beeldzorg besproken moeten worden. 

• Het onderzoek kan uitgebreid worden naar meerdere doelgroepen. Beeldzorg zal in de 
toekomst alleen maar groter worden en er zal meer gebruik van worden gemaakt. 

• Bij de cliënten die in aanmerking komen tot beeldzorg, zal er gekeken moeten worden 
hoeveel van deze cliënten een internetverbinding heeft en een device waar het programma 
op gedownload kan worden. 

• Als beeldzorg opgepakt wil worden, dan zal er weer bij de intake de mogelijkheden in 
beeldzorg besproken moeten worden. 

• Beeldzorg moet niet als vervanging optreden maar als aanvulling op. Mocht de cliënt niet 
open staan voor beeldzorg is het ook niet de bedoeling dat dit alsnog bij deze cliënt wordt 
ingezet. 

• TWB moet een keus maken in wie de beeldzorg verleent; is dit d.m.v. een medisch service 
center of de eigen verpleegkundige die dit uitvoert. 

Aanbevelingen op het gebied van het programma cContact/Luscii 

• Werknemers mogen beter op de hoogte gesteld worden van het beeldzorgprogramma. Het 
was nu zo dat de meerderheid geen weten had van de verleende beeldzorg door TWB. 

• Er zal met FocusCura besproken moeten worden dat de belgeschiedenis van het programma 
cContact niet meer update. Doordat dit niet werkt, wordt de declaratie erg vermoeilijkt. 

• Er kan voor in de toekomst gekeken worden naar de mogelijkheden in een eigen zorgpad 
creëren voor diabetes. 

• Het programma zal eerst op grotere schaal ingezet moeten worden voor sociale controle of 
praatje en daarna in de zorg voor mensen met chronische aandoeningen als diabetes, 
hierdoor krijgen de medewerkers meer ervaring. 
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8. Nawoord  
 
De samenwerking tussen de stagiair en TWB verliep erg goed. Tijdens dit onderzoek is er de 
afgelopen 20 weken erg veel geleerd. Dit was de eerste echte stage waar vijf dagen per week aan 
gewerkt werd. De geleerde competenties tijdens de studie konden in de praktijk uitgevoerd worden 
en het was erg leuk om deze schakel tussen zorg en techniek te zijn. Er zijn veel mensen gesproken 
tijdens dit onderzoek en de meeste medewerkers waren goedwillig om mee te helpen en te denken 
aan het vraagstuk. Werd er ergens tegenaan gelopen dan stond Jacqueline van Ginkel klaar om te 
helpen. De begeleiding vanuit TWB was top. Naast de begeleiding vanuit TWB, mochten de stagiaires 
ook mee naar verschillende bijeenkomsten. De stagiaires mochten meedenken over verschillende 
relevante vraagstukken van de gezondheidszorg. Dit was erg leerzaam om eens mee te krijgen en te 
zien. Uiteindelijk is er een mooi project uitgekomen die erg relevant is en de komende jaren alleen 
maar groter gaat worden en niet alleen in de thuiszorg of bij mensen met diabetes. Daarnaast is er 
ontzettend veel geleerd over de praktijk. 

Namens de stagiair wordt er gehoopt dat TWB met het eindresultaat aan de slag kan. Hopelijk kan 
het resultaat in de praktijk gebracht worden. Alvast veel succes bij de implementatiefase.  
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Bijlage 1: Technologieën die een bijdrage leveren aan zelfstandig 
wonende ouderen 

                
De betrokkenen zijn:  O: ouderen, Z: zorgproffesional, M: managers zorginstelling, T: technici, B: beleidsmakers. 

(Peek, 2017) 
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Bijlage 2: Factoren voor technologiegebruik onder zelfstandig 
wonende ouderen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peek, 2017) 
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Bijlage 3: Stakeholdersanalyse 
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Bijlage 4: Interviews 
FocusCura 

Vraag Antwoord 
Hoe denken jullie over beeldzorg in de 
thuiszorg? 

Genoeg use case. Maar nog geen groot succes. 
Nu nog teveel ‘stand-alone’ en moeizaam met 
user management / beheer. Doorbraak zit deels 
in niet uit nutten technologie. Denk daarbij aan 
koppeling met ECD’s. Dan ben je van heel veel 
user management en ander gedoe af. De relatie 
(affiliations) tussen client, wijkverpleegkundige, 
team, msc, huisarts, etc. zit allemaal in het ECD. 
Zo zijn er meer zaken die doorpakken in de weg 
zit. Maar allemaal heel goed oplosbaar. 

Is de thuiszorg ook een mogelijke klant? Zo ja, 
waarom? 

Zeker! Luscii richt zich op ziekenhuizen. 
FocusCura op thuiszorg. We hebben tientallen 
thuiszorgorganisaties als beeldzorg klant. Maar 
de eerlijkheid gebied te zeggen dat vele 
organisaties nog aan het zoeken/stoeien zijn. 
Mede door bovenstaande problematiek. Ook 
binnen Luscii/FC viel het even tussen wal en 
schip. Maar we bespreken nu hoe we het weer 
een zet kunnen geven. Dit wordt ook gevoed 
door de integraties die we nu voorbereiden met 
de ECD’s (ONS, Cura, Caress). 

Wordt de app al gebruikt bij diabetescliënten? Niet meer. In het verleden is er gewerkt met 
zwangerschapsdiabetes. 

Hoe werken de metingen en van welk zorgpad 
maakt het gebruik? 

Luscii’s hoofd domains zijn hart en long. Ik zal 
even navragen waar diabetis staat. Doel is wel 
meer chronische aandoeningen te 
ondersteunen. 

Zou cContact/ Luscii geschikt kunnen zijn voor 
de probleemstelling uit het onderzoek? 

Voor het meten en registreren van de metingen 
zal ik het even bij collega @Ronald Scheffer van 
Luscii vragen. 

Zijn er andere ideeën of gedachtes over de 
probleemstelling? 

Niet echt. Dit klinkt voor mij als een klassieke 
telemonitoring case. De vraag is wie de persoon 
is die mee gaat kijken (eigen verpleegkundige, 
andere, msc…? Etc). Maar dit is een keuze. 
Geen technisch probleem. 

  
 

Luscii 

Vraag Antwoord 
Is de thuiszorg naast het ziekenhuis ook een 
mogelijke klant? Zo ja, waarom? 

Ja, we hebben ook meerdere 
thuiszorgorganisaties als klant voor het 
videobellen (cContact). 

Luscii heeft al thuismeten voor zwangere 
vrouwen, hartziekten en COPD. Wat is het 
verschil in het programma tussen deze ziektes? 

Het is dezelfde applicatie, het zijn alleen andere 
vitale waarden (bijv. bloeddruk bij zwangere 
vrouwen met hypertensie en saturatie bij een 
COPD patient). 
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Wordt de app al gebruikt bij diabetescliënten? Nog niet, we hebben in het verleden wel een 
programma gehad voor vrouwen met 
zwangerschapsdiabetes. 

Zou cContact/ Luscii geschikt kunnen zijn voor 
de probleemstelling uit het onderzoek? 

Voor het beeldbellen wel ja. 

Hoe werkt het zelf ontwerpen van een zorgpad 
met Luscii? Is dit ook mogelijk voor mensen met 
diabetes? 

Ja dat is mogelijk, het is een combinatie van 
meetwaarden en vragenlijsten. 

Wie kan de beeldzorg het beste uitvoeren 
binnen de thuiszorg? 

Het ligt natuurlijk aan de vragen en situatie van 
de patient, maar dit wordt vaak ook door de 
thuiszorg gedaan. De thuiszorg is mogelijk ook 
juist een interventie die wordt ingezet vanuit 
het ziekenhuis. 

 

Diabetesverpleegkundige 

Vragen Antwoorden 
Hoe is de huidige situatie binnen de 
diabeteszorg? 

(antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Wat zijn de huidige knelpunten in de 
diabetesthuiszorg?/ Waar wordt tegenaan 
gelopen? 

(antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Treden er weleens complicaties op bij het 
toedienen van insuline? 

(antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Hoe wordt de medicatie van de cliënt bepaald? (antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Denkt u dat alle cliënten in staat zijn om 
zelfstandig insuline toe te dienen? 

(antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Hoe zit u dit voor zich? (antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Waar wordt allemaal opgelet bij het spuiten of 
als de cliënt langskomt? 

(antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Kunt u wat meer vertellen over het aanleren 
van zelfstandig spuiten (bezoek 
diabetesverpleegkundige)? 

(antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Wat is uw mening over de I-port advance? (antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

Hoe ziet u de toekomst van diabetescliënten in? (antwoorden verwerkt in deskresearch en 
huidige situatie) 

 

Beeldzorgverpleegkundige 2x 

Vraag Antwoord 
Hoe wordt de beeldzorg nu verleend binnen de 
TWB? 

Met het programma cContact van FocusCura. 
cContant is overgegaan op Luscii. Beeldzorg 
binnen TWB wordt voornamelijk in Bergen op 
Zoom verricht, de andere clusters lopen daarop 
achter. 

Hoe zag deze pilot binnen TanteLouise er uit? Cliënten kregen bij intake de mogelijkheid om 
mee te doen met de pilot. De pilot hield in dat 
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de cliënt een tablet kreeg van TanteLouise. 
Mocht er geen internetverbinding aanwezig 
zijn, dan deed TanteLouise dit het eerste jaar 
betalen. 

Waar liep de pilot op vast? De pilot liep vast doordat cliënten de tablet veel 
gingen gebruiken voor privé gebruik en 
daardoor graag meden wouden doen. Verder 
viel er nog wat te verbeteren aan de 
gebruiksvriendelijkheid.  

Welk programma(s) wordt(en) gebruikt voor de 
beeldzorg binnen TWB? 

Ccontact of gewoon facetime. Ligt er ook an 
wat de cliënt fijn vindt. 

Hoeveel cliënten maken gebruik van de 
beeldzorg? 

Is niet bekend. 

Hoe vaak wordt er contact gezocht met deze 
cliënten? 

Er is één keer per week contact met deze 
cliënten. Het is een sociaal praatje van 
ongeveer een kwartiertje. Hierin wordt 
besproken hoe het met de cliënt gaat etc. 

Hoe worden deze contactmomenten 
gedeclareerd? 

Doorverwijzing naar kantoor. 

Hoe ervaart de cliënt de beeldzorg? De cliënten die worden gesproken die ervaren 
de beeldzorg als prettig. Voor de cliënt is het 
ene praatje op de dag erbij en er is meteen 
controle. 

Wie verleent de beeldzorg? Is dit een vast 
persoon of meerdere? 

Er zijn wel cliënten die door een vaste 
verpleegkundige worden gebeld, maar het komt 
weleens voor dat een nieuwe of andere 
verpleegkundige het een paar keer overneemt. 

Vanuit waar wordt er gebeld? Op het moment ligt er bij de Meilustflat in 
Bergen op Zoom een tablet waar 
verpleegkundigen tijdens de route langs kunnen 
gaan. 

Zijn er punten waar goed op gelet moet worden 
bij het invoeren van beeldzorg? 

Gebruiksvriendelijkheid is erg belangrijk. 
Cliënten vinden af en toe de technologie nog 
erg lastig en er zal daarom een duidelijke uitleg 
gegeven moeten worden over de 
mogelijkheden en wat alles inhoudt.  
Daarnaast moet er gekeken worden naar of 
iemand in het bezit is van een tablet of device 
en of er een internetverbinding aanwezig is. 

Wat zijn de grootste knelpunten/ 
struikelblokken van beeldzorg? 

Privégebruik tablet, niet opnemen, 
internetverbinding, nieuwste technieken, geen 
bekendheid van beeldzorg bij andere 
verpleegkundigen. 

 

Verpleegkundige 4x 

Vraag Antwoord  
Hoeveel diabetescliënten zitten er ongeveer in 
deze route? 

Terug te vinden in de huidige situatie. 

Hoelang bent u bij elke cliënt? Er wordt 10 minuten gerekend voor het 
toedienen plus 5 minuten reistijd. In totaal 15 
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minuten per cliënt. Enkel bloedsuiker is het 5 
minuten plus reistijd: 10 minuten. 

Moet de cliënt hiervoor thuisblijven? Het is wel de bedoeling dat de cliënt thuis is. 
Maar het kan voorkomen dat de cliënt niet 
thuis is, dan komen we op een ander moment 
terug. 

Hoe wordt de insuline toegediend? Terug te vinden in de kick-protocollen 
Wat voor complicaties treden hier weleens bij 
op? 

Soms is het lastig om de plek te vinden, 
optreden van spuitplekken. 

Hoe wordt de informatie bijgehouden? In het diabetesdagboek. 
Wordt er naast het insuline toedienen ook 
gekeken naar andere zaken bij de cliënt? 

Dat verschilt. Bij sommige komen we alleen 
voor de insuline en bij de ander voor zowel 
wassen als insuline. 

Zitten er zelfstandige cliënten tussen, waar 
alsnog wordt langsgegaan? 

Ja deze mensen zitten er tussen. Als de cliënt 
nog zelf kan prikken dan laten we deze zelf 
prikken. Dan bieden we alleen ondersteuning. 
Maar veel hebben hulp nodig bij het toedienen 
en kunnen het niet zelfstandig. 

  
 

Cliënten 

Vraag Antwoord 
Hoelang heeft u al diabetes en welk type?  
Hoe vaak per dag komt de thuiszorg langs om 
insuline toe te dienen? 

 

Hoe vindt u de huidige stand van zaken?  
Ervaart u ergens belemmeringen of 
knelpunten? 

 

Heeft u inzicht in de (nieuwste) ontwikkelingen 
op het gebied van beeldzorg? 

 

Doet u zelfstandig insuline toedienen of doet 
uw partner dit? Of ondersteund TWB hierin? 

 

Hoe denkt u over beeldzorg?  
Staat u open om te kijken of beeldzorg 
toegevoegde waarde kan leveren? 

 

 

Beeldzorgcliënten 7x 

Vraag Antwoord 
Hoelang ontvangt of heeft u beeldzorg 
ontvangen? 

 

Ontvangt u deze beeldzorg nog steeds?  
Zo nee, waarom is de beeldzorg gestopt?  
Zo ja, hoe vaak per maand ontvangt u 
beeldzorg? 

 

Wie voert de beeldzorg uit? (verpleegkundige 
TWB of iemand anders) 

 

Is de beeldzorg gebruiksvriendelijk, makkelijk te 
gebruiken? 
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Is de IPad/ tablet privé eigendom of vanuit de 
TWB verkregen? 

 

Mag er volgens u vaker gebruik gemaakt 
worden van beeldzorg, zowel bij u als bij nog 
niet gebruikende cliënten? 

 

Heeft u nog verbeterpunten voor de beeldzorg 
van TWB? 
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Bijlage 5: Current State 
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Bijlage 6: Kick-protocol 
Criteria insuline toediening  (Vilans) 

• Desinfecteren van huid/materialen niet noodzakelijk (W.I.P. richtlijnen; niet tenzij lage 
weerstand etc.) 

• Voor elke injectie 2 IE wegspuiten 
• Bij een dosis > 50 IE insuline dosis opsplitsen 
• Individueel advies over injectietechniek in combinatie met injectieplaats en naaldlengte. 

Voorkeur: loodrecht zonder huidplooi met korte (5-6 mm) pennaald 

Algemene aandachtspunten 

• Bewaren van insuline / vervaldatum:  (voorraad insuline in koelkast 2-8 graden Celsius), 
voorkom bevriezen, niet aangebroken patronen zijn op deze wijze bewaard houdbaar tot de 
vervaldatum. (aangebroken) patroon in de pen op kamertemperatuur is 1 maand houdbaar. 
Vermijd sterk wisselende temperaturen. 

• Gebruik voorgeschreven soort insuline en voorgeschreven dosering 
• Naaldlengte, behoefte verschilt per cliënt. Als er sprake is van problemen zoals pijn of 

huidreacties, probeer dan een andere pennaaldlengte 
• Gebruik naaldcontainer, autoshield duo naaldjes 
• Aftekenen op medicatielijst 
• Voor gebruik 20x kantelen = 10 zwenken (behalve heldere ) 
• Voor iedere injectie ontluchten met 2 EH 
• Insuline langzaam inspuiten 
• Na inspuiten de naald nog ca. 10 seconden subcutaan laten zitten 
• Pennaald direct na de insuline-injectie verwijderen met naaldverwijderaar 
• Wisselen van injectieplaats noodzaak i.v.m. het voorkomen van lipodystrofie/ verdikkingen. 

Is er sprake van verdikkingen dan 6-12 maanden niet injecteren op aangedane plaatsen 

Het toedienen van insuline 

Het toedienen van insuline wordt subcutaan loodrecht geïnjecteerd. Dit wordt gedaan met een 
naaldlengte van 5/6 mm of de lengte die het best past bij de cliënt. Het injecteren moet gebeuren op 
de injectieplaatsen. Dit zijn: de buik (niet rond de navel en teveel aan de zijkant; kan tot aan de 
ribbenboog) of de bovenbenen. Op indicatie kan er geïnjecteerd worden in de buitenste bovenste 
bil-kwadrant. Er wordt afgeraden om te injecteren in de bovenarmen. 

Andere voorkeuren per soort insuline en doel zijn: 

• Bij voorkeur kortwerkende insuline in de buik (snelle resorptie)  
• Bij voorkeur langwerkende insuline in de boven benen (trage resorptie) 
• Bij voorkeur mix insuline ’s morgens in buik en ’s avonds in been 

Dubbele controle dosering in thuissituatie 

De dubbele controle van de dosering zal ook in de thuiszorg uitgevoerd moeten blijven worden. Het 
advies is dat dit wordt gedaan door een collega. In de praktijk is het niet haalbaar dat er twee 
verpleegkundigen aanwezig zijn. Een andere optie is samen met cliënt/mantelzorger. Bij de cliënt of 
mantelzorger is er aangeleerd waarop er gelet dient te worden. Is dit niet mogelijk dan zijn er nog 
opties zoals door middel van een foto, app of facetime/beeldbellen. Het is uitzonderlijk maar als ook 
dit niet gaat moet er in goed overleg met de cliënt/ diens vertegenwoordiger, de arts en de 
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apotheker een afspraak gemaakt worden over wat de meest veilige oplossing is. De afspraken dienen 
genoteerd te worden in het zorgdossier. 

(Vilans, 2017) 

 

(Maastricht UMC+, z.d.)  
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Bijlage 7: Voor- en nadelen Beeldzorg 
 

 Positief Negatief Neutraal 
Voor- en 
nadelen op het 
gebied van 
angst en 
onzekerheden 

• Beeldzorg wordt ervaren als waardevolle 
aanvulling op bestaande zorg 

 
• In de praktijk blijken angsten voor de 

technieken ongegrond 

• Medewerkers zijn bang 
dat cliënten beeldzorg 
niet accepteren 

 
• Medewerkers zijn bang 

dat de zorg 
onpersoonlijker zal 
worden 

 
• Cliënten ervaren aan 

het begin 
onzekerheden over 
technologie 

• De meeste 
zorgverleners ervaren 
beeldzorg als een 
passend middel voor 
de huidige tijd 

Voor- en 
nadelen op het 
gebied van 
persoonlijk 
contact 

• Persoonlijk en goede zorg is mogelijk via 
beeldzorg 

 
• Via beeld is het voor cliënten zichtbaar 

dat er goed naar ze wordt geluisterd 
 
• Cliënt geeft een voorkeur voor een vaste 

verpleegkundige 

• Zorgverleners en 
cliënten leren elkaar 
minder goed kennen 

 
• Sommige signalen van 

cliënten kunnen 
verloren gaan of niet 
herkend worden via 
beeld 

 
• Cliënt kan fysiek 

contact missen 
 
• Cliënt kan beeldzorg als 

minder persoonlijk 
ervaren 

 
 

• Gespreksinhoudelijk 
wordt er weinig 
verschil ervaren tussen 
beeldzorg en fysieke 
thuiszorg 

 
• Zorgverleners ervaren 

geen verandering in 
verhouding tot cliënt 

Voor- en 
nadelen op het 
gebied van 
vertrouwen en 
privacy 

• Privacy wordt ten alle tijden 
gegarandeerd, dit geldt ook voor 
beeldzorg 

 
• Beeldzorg biedt de cliënt meer vrijheid 

en privacy 
 
• Er kan via beeldzorg een 

vertrouwensrelatie met de cliënt 
opgebouwd worden 

• Er mogen geen andere 
medewerkers 
meeluisteren tijdens de 
beeldzorg 

 
• Communicatie komt 

makkelijker tot stand 
met bekende 
verpleegkundige 

• Digitale rapportage 
wordt vaak niet 
ervaren als inbraak in 
de privacy 

Voor- en 
nadelen op het 
gebied van 
rolverdeling 

• Het is voor verpleegkundigen 
makkelijker om door beeldzorg cliënten 
te controleren en het ziekteproces te 
volgen 

 

• Beeldzorg doet een 
beroep op zowel de 
zelfredzaamheid als de 
zelfstandigheid van de 
cliënt – cliënt ervaart 

• Rol van zorgverlener 
verandert door inzet 
van beeldzorg 

 
• Leidende rol voor 

zorgverlener 



 

47 
 

 DIABETESCLIËNT IN BEELD 

• Beeldzorg doet een beroep op zowel de 
zelfredzaamheid als de zelfstandigheid 
van de cliënt – cliënt ervaart meer eigen 
regie 

hierdoor meer 
moeilijkheden 

weggelegd bij 
beeldzorg 

 
• Voorkeur combinatie 

van beeldzorg en 
fysieke thuiszorg 

Voor- en 
nadelen op het 
gebied van 
normen en 
vaardigheden 

• Cliënten leren omgaan met een tablet 
• Cliënten krijgen het gevoel dat mee 

kunnen in de digitale vaardigheden 
• Zorgverleners leren op een andere 

manier zorg te verlenen 

• Zorgverleners moeten 
op een andere manier 
zorg verlenen 

• Cliënt en zorgverlener 
leren nieuwe manier 
van zorg 
verlenen/ontvangen 

Voor- en 
nadelen op het 
gebied van 
ervaren contact 

• Beeldzorg is persoonlijker dan 
telefonisch contact 

• Oogcontact maakt het gesprek 
persoonlijk, cliënt voelt zichzelf gehoord 

• Beeldzorg komt in de buurt van een 
gewoon gesprek 

• Beeldzorgtechnologie 
moet goed werken 

•  
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