Resultaten uit onderzoek van Carinova, BrabantZorg en Sensire
op basis van 1.544 cliënten.

Beeldzorg
met de Compaan
Door de inzet van beeldzorg kunnen zorgmomenten
op afstand gedaan worden. Dit bespaart (reis)tijd
waardoor je meer aandacht kunt geven aan cliënten
en de werkdruk vermindert.
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Top 5 beeldzorg
momenten:

Ik ben enorm
enthousiast over
beeldzorg. Dankzij
beeldzorg kunnen
we onze tijd anders
en efficiënter
verdelen. Ook naar
de cliënten toe,
meer gericht op hun
vraag. De zorg kan
ingezet worden
wanneer de cliënt
dat wil. De regie en
de zelfredzaamheid
van de cliënt
neemt toe.

125.077

Ondersteunen mantelzorg

minuten
per moment



per client per jaar

Op basis van gemiddeld
5,2 beeldzorgmomenten
per week

Aantal vrijgemaakte
zorgprofessionals
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56 uur

22,7

23.040

Christa Vonk
Wijkverpleegkundige BrabantZorg

uur per jaar

CO2 besparing



Ervaring van cliënten *

- 26.272 kg

Het is makkelijk
in gebruik en heel
handig. De Compaan
is een ontlasting
voor de zusters
van Carinova.
Dhr. J. Dunnewind uit Dalfsen
Cliënt van Carinova
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86%

is tevreden over de
ontvangen beeldzorg.


65%

voelt zich minder eenzaam
door beeldzorg.



♥
Doordat we de autoritten naar de cliënt
voorkomen, stoten we jaarlijks 26.272 kg
CO2 minder uit. Dit staat gelijk aan de
jaarlijkse CO2 opname van 1.312 bomen.

58%

ervaart door beeldzorg een
betere kwaliteit van leven.

90%

ervaart het gebruik van de
Compaan als makkelijk.
* Gebaseerd op onderzoek bij Carinova.

Deze infographic is tot stand gekomen na onderzoek naar de tijdsbesparing in de wijkverpleging van
Carinova (199 cliënten), BrabantZorg (248 cliënten) en Sensire (1.097 cliënten). In totaal hebben 1.544 cliënten
beeldzorg ontvangen gedurende de 12 maanden van dit onderzoek. De beeldzorg is verleend door NAAST
Medisch Service Centrum. Hoewel er vooraf geen afspraken zijn gemaakt over de meetgrondslagen van het
onderzoek en de resultaten per organisatie verschillen, zijn de opbrengsten bij elkaar gebracht en gemiddeld.

