Adviseurs zorg op afstand en domotica

Beeldzorgadvies jaarverslag 2016
Dit is het jaarverslag van Beeldzorgadvies over 2016. We hebben dit jaar hard gewerkt
voor drie grote opdrachtgevers in de gehandicaptenzorg en GGZ. Door hun enthousiasme
hebben we in de praktijk gezien hoe beeldzorg ingezet kan worden en bijdraagt aan het
welzijn van de cliënten en medewerkers.
Opdrachten
Beeldzorgadvies had in 2016 de volgende opdrachtgevers:
 ASVZ uit Sliedrecht
 InteraktContour uit Nunspeet
 Triade uit Lelystad.
Voor alle drie waren we projectleider beeldzorg en hebben we geadviseerd over
beeldzorg, het project begeleidt en trainingen gegeven.
Voor alle drie lopen de vervolgopdrachten door in 2017. Bedankt voor uw vertrouwen het
afgelopen jaar.
Feiten van Foppe
Iedere maand heeft Beeldzorgadvies een nieuwsbrief uitgebracht voor haar 180 relaties.
In deze nieuwsbrief informeren wij lezers over de ontwikkelingen op het gebied van
beeldzorg en vullen dit aan met ons eigen ervaring.
“Met veel plezier lees ik altijd jullie nieuwsbrief. Er staan mooie ontwikkelingen in. De
toekomst wacht erop.” citaat lezeres nieuwsbrief.
www.beeldzorgadvies.nl
We hebben onze website vernieuwd, met mooier beeld en kortere teksten. De website
heeft gemiddeld 1.600 unieke bezoekers per maand.
Kennis delen
In 2016 hebben wij symposia bezocht en zijn wij spreker geweest om kennis over
beeldzorg te vergaren en te delen.
 Deelnemer Innovatiecafé Zorg voor innoveren.
 Deelnemer masterclass: De meester spreekt! Digitale waardecreatie van Bvolve.
 Deelnemer Zorg2025 Zorg op afstand van Kamer van Koophandel.
 Spreker iCare van Nictiz.
 Spreker expertgroep Domotica van Carante Groep.
 Artikelen gepubliceerd in Medifacts, Skipr en Zorgvisie.
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Zes dromen
In 2016 hebben wij zes dromen benoemd voor beeldzorg, die voor u als zorgorganisatie
haalbaar zijn. Hieronder droom nummer 2, de andere vijf dromen staan op onze site
www.beeldzorgadvies.nl.

Droom 2
intakegesprek aanwezig zijn. Er

Vrouw van 42 jaar.
Getrouwd en moeder van 2 dochters.
Kropt spanningen op en uit die dan richting
haar man en kinderen.
Met beeldzorg zijn er vaker, korte
contactmomenten mogelijk met de
begeleider.
De problemen worden besproken.
Regelmatiger contact maakt haar
zekerder.
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