DE VOORDELEN
VAN BEELDBELLEN

De zorgmedewerkers van Wijkverpleging Zwolle (het samenwerkingsverband van

Driezorg, IJsselheem, Zonnehuisgroep en Carinova) willen graag snel en eenvoudig
met u in contact komen. Daarom introduceren wij beeldzorg, een manier van thuiszorg

waarbij beeldbellen de basis vormt. Beeldbellen is eigenlijk net als telefoneren, maar

dan mét beeld. Superhandig, persoonlijk en helemaal niet moeilijk. In deze folder leest u

meer over de voordelen van beeldzorg. En natuurlijk vertellen we ook direct hoe u in het
bezit kunt komen van de aangepaste tablet van Wijkverpleging Zwolle.

BEELDZORG: SUPERHANDIG
ÉN PERSOONLIJK!
U heeft het ongetwijfeld al eens gezien; mensen die met elkaar praten en elkaar kunnen

zien via een tablet, smartphone of computer. Omdat je elkaar ziet, wordt een gesprek
een stuk aangenamer en persoonlijker dan praten via de telefoon. Deze voordelen
zijn er bij beeldzorg, het type thuiszorg waarbij u en uw zorgmedewerker met elkaar

beeldbellen. We gebruiken daarvoor een aangepaste tablet. Die heel eenvoudig is.
We leggen het meteen even uit.

“

“

Met deze tablet kunt u snel en veilig beeldbellen, de krant lezen,
foto’s versturen, spelletjes spelen én online uw bankzaken regelen!

EEN AANGEPASTE TABLET,
SPECIAAL VOOR U
Bij Wijkverpleging Zwolle
gebruiken we een tablet
die speciaal is afgestemd
op uw behoeften. Hij is
eenvoudig in gebruik en
heeft duidelijke knoppen die
u makkelijk kunt bedienen.
Met deze tablet kunt u snel
en veilig beeldbellen met

een zorgmedewerker, maar
ook met uw familie en
vrienden. U kunt de tablet
bovendien gebruiken om de
krant te lezen, spelletjes te
spelen, foto’s te versturen of
websites te bezoeken op het
internet.

GRATIS GEBRUIK
BIJ ZORG AAN HUIS

MEER
INFORMATIE?

Ontvangt u thuiszorg
van Driezorg, Ijsselheem,
Zonnehuisgroep of Carinova en
zou beeldbellen voor u een fijne
werkwijze zijn, dan kunt u van ons
een tablet krijgen die u gratis
mag gebruiken tijdens
de periode waarin u zorg

Wilt u graag meer weten over beeldbellen en onze tablet?
Kijk dan op www.wijkverplegingzwolle.nl/beeldbellen

ontvangt. Heeft u geen zorg
meer, maar wilt u de tablet
houden om te beeldbellen met
uw familie? dan betaalt u een
maandelijks bedrag voor het
beeldzorg-abonnement. Een
voorwaarde is dat u thuis een
goede wifi-verbinding hebt.

