
Beeldzorg 
Zorg op afstand voor een veilig gevoel  

Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek
Als u zich om welke reden dan ook niet meer helemaal zelf kunt redden, staan wij bij 

Azora voor u klaar. U wilt het liefst zo zelfstandig mogelijk blijven leven. Het heft in 

eigen handen houden, maar wel op steun kunnen rekenen als u die nodig heeft. 

We bieden zorg op maat. Dat kan Wonen met Zorg in een van onze woonzorgcentra, 

verzorgd wonen zijn in een van onze verpleeghuizen, dagverzorging of 

dagbehandeling in een Azora behandelcentrum, of u kiest voor zorg, verpleging of 

ondersteuning thuis door de Azora thuiszorg.

Bij Azora kennen we geen drempels. Niet tussen onze diensten en niet tussen 

cliënten en medewerkers, die open met elkaar omgaan. U krijgt wat u nodig heeft. 

Zorg van hoge kwaliteit: veilig, comfortabel en vertrouwd. Met respect voor uw 

persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. En van mensen, die u kennen en uw 

taal spreken, die zich houden aan hun afspraken en die u begrijpen als uw 

zorgbehoefte verandert.

Bovendien vinden we het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers met plezier  

bij ons werken. Met het hoofd erbij, maar vooral ook met hart en ziel. 

De aloude Achterhoekse noaberschap zit ons in de genen. 
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Azora Thuiszorg
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Wat kost beeldzorg?
Voor beeldzorg krijgt u een iPad met ingebouwde camera van Azora in 

bruikleen. Het leveren van de apparatuur, het installeren en testen wordt 

door Azora verzorgd.

U moet zelf over een draadloos internet verbinding (Wifi) beschikken, die 

voldoende capaciteit heeft voor beeldverwerking. Als u dit niet heeft kan 

Azora de juiste internetverbinding voor u aanvragen. Deze kosten zijn dan 

voor u.

Beeldzorg is voor cliënten met een AWBZ-indicatie gratis, zolang de zorg 

binnen de indicatie blijft. Daarbuiten worden er kosten berekend voor 

beeldzorg. 

Aanmelden of meer informatie
Wilt u zich aanmelden of wilt u meer weten over beeldzorg? 

Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met het servicepunt van Azora, 

telefoon 0315-338222.

Meer informatie vindt u op www.azora.nl  
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Azora Thuiszorg
Dichtbij en vertrouwd

Andere voordelen van de iPad:
• Eenvoudige toegang tot internetsites. U kunt bijvoorbeeld het nieuws volgen, 

   dagelijks de krant lezen via het beeldscherm, spelletjes doen of gebruik 

   maken van bv. buienradar, uitzending gemist en de zoekfunctie van google.

• U kunt middels uw iPad en het programma face time of skype (twee vormen 

   van beeldbellen) contact leggen met uw familie, vrienden of bekenden, ook 

   als zij in het buitenland vertoeven! 

• U kunt ook middels uw iPad toegang verkrijgen tot het elektronische 

   zorgdossier

Beeldzorg helpt cliënten de regie over hun leven te behouden. 

Ze kunnen naast de bestaande zorg, ondersteund worden middels 

zorg op afstand. Dit kan met  behulp van een iPad. Deze vorm van 

zorg kan plaatsvinden op ieder gewenst moment.  

U heeft met beeldzorg visueel contact met de zorgverlener van Azora, 

familie en vrienden. Soms is het geruststellend om elkaar te zien. 

Tevens kunnen mantelzorgers hierdoor ontlast worden. 

Beeldzorg
Azora biedt haar cliënten, naast de bestaande zorg aan huis, ook zorg op afstand. 

Hierbij maakt de verzorgende of verpleegkundige via de iPad contact met u thuis. 

U kunt elkaar horen en zien via het beeldscherm. Zo kunt u uw vragen stellen of 

overleggen met de zorgverleners van Azora. 

Bereikbaarheid
U kunt 24 uur per dag contact opnemen met de zorgverleners van Azora. Dit kan 

zijn voor een hulpvraag of een luisterend oor. De verzorgende of verpleegkundige 

kan ook met u contact opnemen op afgesproken momenten.

Waarvoor kunt u beeldzorg en de iPad inzetten?
Zorgmomenten via beeldzorg:

• Een dagelijkse herinnering dat u niet vergeet om de medicatie op het juiste 

   tijdstip in te nemen. Bij insuline spuiten kan de verpleegkundige met u 

   meekijken. Tevens kunt u samen met de verpleegkundige de bloedsuiker 

   controleren en de waarde onmiddellijk bespreken.  

• De medewerker van Azora maakt op een vast tijdstip contact met u om te 

   vragen hoe het met u gaat en/ of u goed hebt geslapen (goedemorgen/

   goedenachtservice). 

• Persoonlijk contact met verpleegkundige om vragen te stellen en te overleggen. 

• Contact leggen met andere deelnemers van beeldzorg. 
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