
Beeldzorg 

Vanuit uw eigen huis direct contact met een 

medewerker van de Posten Thuiszorg via Beeldzorg. 

Op geplande momenten kunt u thuis beeldcontact 

maken met een medewerker van de Posten Thuiszorg. 

Beeldzorg is een aanvulling op de bestaande zorg 

thuis, het vervangt minimaal 1 keer per week een 

bezoek dat een thuiszorgmedewerker aan u brengt. 

Het persoonlijke contact blijft omdat we elkaar 

kunnen zien. Als we tijdens dit contact zien dat we 

langs moeten komen, doen we dat. Dat is het mooie 

van beeldzorg. 



Met Beeldzorg zijn wij dichtbij 
Beeldzorg is geschikt voor het 
meekijken met de inname van 
medicatie en voor het controleren 
van de medicatie die moet worden 
ingenomen. Maar ook voor een 
gepland informeel contact is 
Beeldzorg goed te gebruiken. 

Beeldzorg is niet geschikt voor 
alarmering in noodsituaties. 
Daarvoor kunt u gebruik maken 
van onze EHBA.

Het leuke van de iPad is dat u 
deze niet alleen voor de zorg kunt 
gebruiken. U kunt beeldbellen met 
familie en vrienden. Ook kunt u er 
spelletjes mee spelen, de krant op 
lezen, informatie opzoeken over uw 
wijk of gewoon wat surfen.

De Posten regelt Beeldzorg graag 
voor u. U krijgt daarbij een Ipad in 
bruikleen. Ook verzorgen wij een 
wifi netwerk bij u thuis. 

U heeft geen ervaring met 
computers nodig om de iPad te 
kunnen gebruiken. Wij komen bij u 
thuis om uitleg te geven over het 
gebruik van de iPad en u ontvangt 
een handleiding zodat u het nog 
een keer na kunt lezen.

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor 
Beeldzorg dan kunt u contact 
opnemen met uw eigen 
contactverzorgende. Uw contact-
verzorgende beantwoord graag 
uw vragen en kan Beeldzorg voor 
u aanvragen. Ook ons Adviespunt 
kan u behulpzaam zijn als u meer 
informatie wenst.
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