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VOORWOORD  
Deze masterthesis vormt het sluitstuk van mijn zesjarige opleiding aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Zes jaar waarin ik mij als mens en als wetenschapper ontwikkeld heb. Deze scriptie 

vormde het laatste leerproces. Interessant, maar zeker niet altijd eenvoudig. 

Als mens en als humanisticus hecht ik veel waarde aan echt, oprecht en persoonlijk contact. In de zorg 

zouden deze waarden mijns inziens te allen tijde centraal moeten staan. Toen ik het aanbod kreeg om 

mijn scriptie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving te wijden aan de invloed van nieuwe 

zorgtechnologie, voelde ik hier in eerste instantie niet veel voor. Is de zorg niet bij uitstek een sector 

waarin mensen zich inzetten voor het leven van kwetsbare medemensen? Hoe kan technologie, die 

ver af lijkt te staan van alles wat met de zorg voor kwetsbaar leven te maken heeft, hier een bijdrage 

aan leveren? Ik ben de uitdaging toch aangegaan en onderzocht in hoeverre de inzet van 

beeldzorgtechnologie de relatie tussen zorgverleners en cliënten verandert. In de gesprekken die ik 

met zorgverleners en cliënten voerde, werd mij duidelijk dat technologie in de zorg wel degelijk iets 

toe te voegen heeft, maar uiteindelijk niet zonder de aandacht en betrokkenheid van zorgverleners 

kan. 

Voor mijzelf geldt eveneens dat ik niet zonder de aandacht en betrokkenheid van anderen kan. Zij 

hielpen mij tijdens het schrijven van mijn scriptie vol te houden, door te zetten en ook weer los te 

laten. Ik wil mijn begeleiders Neeltje, van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, en Margo 

en Guido, van de Universiteit voor Humanistiek, danken voor het meedenken en aanmoedigen en voor 

hun feedback die mij hielp mijn onderzoek aan te scherpen. Ook wil ik Jasper, van de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving, bedanken. Onder het genot van een kopje koffie bespraken we de 

plannen voor mijn onderzoek en vond ik langzaam de focus waarnaar ik op zoek was. Ik wil de 

zorginstellingen bedanken dat zij bereid waren hun deuren voor mij te openen. In het bijzonder dank 

ik de zorgverleners en cliënten die met mij in gesprek wilden gaan. Zonder hen was het onderzoek niet 

mogelijk geweest.  

Ten slotte dank ik mijn ouders, Gertjan en Ellen, en mijn lieve vriend Arno voor hun onvoorwaardelijke 

steun. Zij wisten, net als ik, dat afstuderen voor mij niet makkelijk zou worden. Zij hebben mij op de 

juiste momenten aangemoedigd, vermanend toegesproken en tot het laatste moment met mij 

meegelezen. Ondanks al mijn frustraties die zij van dichtbij meemaakten bleven ze voor mij klaarstaan.  
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SAMENVATTING 
De opkomst van nieuwe communicatie- en informatietechnologie (ICT) verandert de manier waarop 

we met elkaar communiceren en ons tot elkaar verhouden. Nieuwe vormen van ICT worden ook in de 

zorg steeds meer toegepast. Ze veranderen de manier waarop de zorg georganiseerd is en de manier 

waarop zorgverleners en cliënten contact hebben met elkaar. De ICT toepassingen waarmee 

zorgverleners op afstand zorg kunnen verlenen worden ‘zorg op afstand’ genoemd. Van zorg op 

afstand wordt veel verwacht. Bijvoorbeeld dat het de zorgkosten omlaag zal brengen en dat 

zorgverleners efficiënter ingezet kunnen worden. Tegenover de verwachtingen en beloften staan ook 

angsten. Bijvoorbeeld de angst dat de zorg onpersoonlijk zal worden en de zorgrelatie tussen cliënten 

en zorgverleners zal verslechteren. Er is nog weinig bekend over de effecten van zorg op afstand in de 

praktijk, waardoor het onduidelijk is of (en welke) beloften worden ingelost, dan wel of de angsten 

gegrond zijn. 

Dit onderzoek richt zich op de toepassing van een specifiek soort zorg op afstand: beeldzorg. Beeldzorg 

is een vorm van zorg op afstand waarbij zorgverlener en cliënt via een beeldscherm en camera met 

elkaar communiceren (vergelijkbaar met Skype of Facetime). De vraag die wordt gesteld is in hoeverre 

communicatie via beeldzorg de relatie tussen zorgverleners en cliënten verandert. Het doel van het 

onderzoek is om de invloed van beeldzorg op de communicatie en relatie tussen zorgverleners en 

cliënten in kaart te brengen, aan de hand van de ervaringen van gebruikers. Het gaat om een 

kwalitatief onderzoek waarin acht zorgverleners en acht cliënten van twee verschillende 

zorginstellingen (ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg) zijn geïnterviewd. Alle interviews 

zijn woordelijk getranscribeerd waarna ze, gebruikmakend van Atlas.ti, zijn gecodeerd. Daarnaast is 

een beperkte literatuurstudie gedaan, naar de invloed van zorg op afstand in het algemeen op de 

zorgrelatie. Deze literatuurstudie biedt de achtergrond waartegen de empirische onderzoeksgegevens 

zijn geanalyseerd. De literatuurstudie heeft erin geresulteerd dat er een onderscheid gemaakt kon 

worden tussen zes verschillende gebieden, die te maken hebben met de zorgrelatie, waarop de inzet 

van zorg op afstand invloed uitoefent. Deze gebieden zijn: angst en onzekerheid, persoonlijk contact, 

vertrouwen en privacy, rolverdeling, (gedrags)normen en vaardigheden en telepresentie.  

Aan de hand van het onderzoek kan worden vastgesteld dat de inzet van beeldzorg inderdaad 

veranderingen tot gevolg heeft. Zowel het literatuur- als het empirische onderzoek laten zien dat de 

veranderingen die binnen de onderscheiden gebieden optreden, gevolgen hebben voor de zorgrelatie. 

De mate waarin verandering optreedt is afhankelijk van de manier waarop beeldzorg wordt ingezet. 

Wanneer beeldzorg en nabije zorg door dezelfde zorgverleners worden verleend is de impact op de 

zorgrelatie minder groot dan wanneer voor beide zorgvormen verschillende zorgverleners worden 

ingezet. De mate van verandering in de zorgrelatie verschilt eveneens per technologiesoort. Hoewel 

de uitkomsten van het literatuuronderzoek naar zorg op afstand en het empirische onderzoek naar 

beeldzorg veel overeenkomsten vertonen, zijn er ook verschillen. De waardering die gebruikers van 

beeldzorg geven aan de veranderingen hangt sterk af van de waarden die voor hen in de zorg centraal 

staan en hun beeld van goede zorg en de daarbij passende zorgrelatie. Cliënten en zorgverleners die 

veel waarde hechten aan zelfstandigheid en privacy zijn bijvoorbeeld positiever over beeldzorg dan 

diegenen die vooral waarde hechten aan persoonlijk contact en een hechte band.  



6 
 

  



7 
 

1. INLEIDING 
Communicatie tussen mensen verandert door de opkomst van nieuwe communicatietechnologie zoals 

mobiele telefonie en beeldbellen via internet. We hebben de mogelijkheid gecreëerd om, door middel 

van technologie, digitaal en op afstand met elkaar te communiceren, waar en wanneer we dat maar 

willen. Contact dat voor de opkomst van Skype en Facetime in real life plaatsvond, kan nu via internet 

verlopen waardoor het niet langer nodig is om in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Dit zijn echter niet 

de enige veranderingen die het gebruik van nieuwe communicatietechnologie met zich meebrengt. 

Guido Ruivenkamp (2015) laat in zijn oratie zien dat de ontwikkeling van technologie bestaat uit een 

complex proces van op elkaar inwerkende factoren en dat de uitkomst hiervan, het apparaat of de 

software, niet alleen een door mensen ontwikkeld product is maar tevens de mens produceert. Dat 

wil zeggen: het mens-zijn voltrekt zich in interactie met technologie. De technologie beïnvloedt en 

stuurt menselijk gedrag, onderlinge relaties en zelfs maatschappelijke normen en verhoudingen. Op 

hun beurt zijn mensen in staat om de ontwikkeling van technologie te beïnvloeden door technologie 

op creatieve wijzen in gebruik te nemen dan wel invloed uit te oefenen op het ontwerp ervan 

(Ruivenkamp, 2015). 

In de zorg verandert de ontwikkeling van nieuwe technologie het karakter van de communicatie 

eveneens. Nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) worden ook in deze 

sector steeds meer toegepast en veranderen de manier waarop de zorg georganiseerd is en de manier 

waarop zorgverlener en cliënt contact hebben met elkaar. In de zorg worden deze toepassingen over 

het algemeen gevat onder overkoepelende namen zoals ‘eHealth’1 (Krijgsman, Wolterink & Klein, 

2012) en ‘zorg op afstand’ (Evers, Blijham en Willems, 2009). eHealth werd in 2001 door Thomas Eng 

gedefinieerd als: het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name 

internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (Eng, 

2001, p. 20).2 Zorg op afstand kent meerdere definities maar allen bevatten zij dezelfde elementen: 

het is zorg die op afstand wordt gegeven via moderne communicatietechnieken. Informatie- en 

communicatietechnologie zorgen ervoor dat een zorgverlener en cliënt die zich op afstand van elkaar 

bevinden desondanks kunnen komen tot zorg die als doel heeft het verbeteren van de gezondheid van 

de cliënt en diens leefomgeving. Informatie- en communicatietechnologie worden onder meer 

gebruikt voor monitoring, consultatie, diagnostisering en behandeling op afstand (Evers, Blijham en 

Willems, 2009, p. 5; Actiz, 2008). eHealth en zorg op afstand omvatten inmiddels een breed spectrum 

aan toepassingen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan thuismeetapparatuur waarmee 

zorgverleners op afstand het ziekteproces van een cliënt kunnen monitoren, domotica, mobiele 

applicaties die cliënten herinneren aan hun medicijninname, digitale vormen van therapie of een 

consult met de huisarts, specialist of verpleegkundige op afstand via computer of tablet. In de praktijk 

zorgen zowel eHealth als zorg op afstand er door middel van ICT voor dat de afstand tussen 

zorgverlener en cliënt kan worden overbrugd. Er is geen duidelijk onderscheid tussen beiden. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen de term zorg op afstand te gebruiken. Hier kan echter ook steeds eHealth 

worden gelezen. 

  

                                                           
1 Voorheen vaak geschreven als ‘e-health’, tegenwoordig is ‘eHealth’ de meest voorkomende schrijfwijze in het 
Nederlands. 
2 Deze definitie wordt nog steeds veelvuldig gehanteerd. Onder andere door Nictiz en het NIVEL in hun jaarlijkse 
eHealth-monitor (Krijgsman et al., 2013; Krijgsman et al., 2014; Krijgsman et al., 2015) en door de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in verschillende adviezen over eHealth (Rijen, Lint & Ottes, 2002; Raad voor de 
Volksgezondheid en zorg, 2015). 
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Dat er van de inzet van zorg op afstand veel verwacht wordt, blijkt onder meer uit de in 2014 door de 

overheid geformuleerde doelstellingen ter promotie van de inzet hiervan (Ministerie en 

Staatssecretaris van VWS, 2014). De overheid stelde zich tot doel dat (1) 80% van de chronisch zieken 

binnen vijf jaar direct toegang heeft tot hun medische gegevens, dat (2) 75% van de chronisch zieken 

en kwetsbare ouderen die dit wil binnen vijf jaar zelfstandig metingen uit kan voeren en dat (3) 

iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt binnen vijf jaar de mogelijkheid heeft om via een 

beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren (idem). Met deze doelstellingen 

wil de overheid een beweging in de zorg op gang brengen naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en 

zelfzorg van cliënten (idem, pp. 2-3).  

Deze verwachtingen worden ook in andere onderzoeken uitgesproken. Aangevuld met de hoop dat 

zorg op afstand ertoe zal leiden dat de zorgkosten omlaag kunnen worden gebracht, problemen eerder 

gesignaleerd kunnen worden, zorgverleners efficiënter ingezet kunnen worden en het dreigende 

tekort aan zorgpersoneel op die manier teruggebracht kan worden (Pols, 2012; Peeters, Wiegers, de 

Bie & Friele, 2013). Het NIVEL, het Nederlandse instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, stelt 

dat er een cultuuromslag in de zorg mogelijk wordt waarbij de zorgverlener een meer coachende rol 

krijgt en de cliënt medebehandelaar wordt. Een potentieel positief effect daarvan is een meer 

gelijkwaardige relatie tussen beiden (Peeters et al., 2013, p. 21). Ook Oudshoorn (2011) onderstreept 

in haar onderzoek naar de invloed van zorg op afstand op de ontwikkeling van de zorg, dat de relatie 

tussen zorgverlener en cliënt verandert en dat er meer verantwoordelijkheid bij de cliënt komt te 

liggen. Zij betwijfelt echter of zorg op afstand zorgverleners werk uit handen neemt. Wel is er volgens 

Oudshoorn sprake van een herverdeling en het veranderen van het soort werk en de rol van 

zorgverlener en cliënt daarin (idem, p. 9). Onderzoek van Pols (2012) ondersteunt de conclusie dat de 

inzet van zorg op afstand de relatie tussen zorgverlener en cliënt verandert en dat dit niet noodzakelijk 

leidt tot minder werk of een efficiëntere inzet van zorgverleners. Pols laat zien dat het gebruik van zorg 

op afstand kan leiden tot een grotere verantwoordelijkheid voor zorgverleners in het ontdekken van 

problemen bij cliënten. Cliënten gaven weliswaar de gevraagde data door middel van zorg op afstand 

door aan hun zorgverlener, maar ervoeren het niet langer als hun taak om aan de bel te trekken als zij 

zelf dachten dat er iets mis was (Pols, 2012, pp. 67, 73).  

Naast deze hoop en verwachtingen leven er ook angsten bij zorgverleners, instellingen, cliënten en 

mantelzorgers voor de mogelijke risico’s als gevolg van de groeiende inzet van zorg op afstand. 

Zorgverleners en -aanbieders vrezen bijvoorbeeld dat de relatie met patiënten afstandelijker wordt. 

Ook kan de inzet van technologie geen vervanging zijn voor ‘de arm om de schouder’ als mensen 

behoefte hebben aan persoonlijk contact (Ministerie en Staatssecretaris van VWS, 2014, pp. 4, 11). 

Pols verwoordt dit als de angst voor ‘koude’ zorg en voegt hieraan toe dat zorgverleners bang zijn dat 

hun relatie met cliënten onder druk zal komen te staan, dat zorg op afstand ertoe zal bijdragen dat het 

moeilijker wordt om problemen te signaleren en dat cliënten hierdoor onnodig zullen lijden (Pols, 

2012, pp. 11, 46). Daarnaast is privacy een gevoelige kwestie bij online vormen van zorg (Peeters et 

al., 2013, p. 23). 

Deze hoop, beloften, verwachtingen en angsten staan tegenover elkaar en spreken elkaar veelal tegen. 

Er is nog te weinig bekend over de effecten van zorg op afstand in de praktijk om uitsluitsel te geven 

of (en welke van) de genoemde beloften ingelost worden, dan wel of de angsten gegrond zijn. Wel 

wordt duidelijk dat zorg op afstand niet alleen een interventie in het individuele leven van de cliënt 

betekent maar dat dit het zorgproces als geheel, inclusief de zorgrelaties, verandert. 
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1.1 PROBLEEMSTELLING 
Zorg op afstand omvat vele verschillende toepassingen van communicatie- en informatietechnologie. 

In onderzoek wordt zorg op afstand veelal in de breedte bestudeerd. Een veelbelovende toepassing 

van zorg op afstand is beeldzorg. Eén van de drie genoemde doelstellingen van de overheid ter 

bevordering van het gebruik van zorg op afstand (Ministerie en Staatssecretaris van VWS, 2014, p. 3) 

richt zich specifiek op beeldzorg. Ook zijn er vele voorbeelden van zorginstellingen die deze 

technologie al toepassen of ermee experimenteren.3 De effecten van beeldzorg in de praktijk zijn 

echter nog maar beperkt onderzocht.  

Beeldzorg is een vorm van zorg verlenen die real life contact benadert. Zorgverlener en cliënt 

communiceren op afstand met elkaar via een beeldscherm en camera (denk bijvoorbeeld aan Skype 

of Facetime). De gesprekspartners kunnen elkaar zien en met elkaar spreken (Krijgsman et al., 2015, 

p. 102). Hoewel dat feitelijk niet het geval is, hebben zij tijdens dit contact vaak het gevoel dat zij zich 

in één ruimte bevinden (Pols, 2012, p. 105; Timmer, 2015, p. 33). Om die reden lijkt deze vorm van 

zorg met name geschikt voor cliënten die thuis wonen en het wordt dan ook met name in die context 

ingezet.  

Inzichten uit de eerder genoemde studies naar zorg op afstand laten zien dat deze vorm van 

zorgtechnologie invloed heeft op hoe zorgverleners en cliënten zich tot elkaar verhouden. 

Verschillende onderzoeksuitkomsten lijken elkaar echter tegen te spreken als het gaat om de manier 

waarop dit gebeurt en wat de invloed precies is. Ook in het geval van beeldzorg lijkt de technologie 

iets te veranderen in het contact. Een gesprek via de webcam lijkt in veel opzichten op een gesprek 

waarbij beide gesprekspartners zich in dezelfde ruimte bevinden, maar helemaal hetzelfde is het niet. 

Dit onderzoek wil daarom, aan de hand van de ervaringen van zorgverleners en cliënten, in kaart 

brengen op welke manier beeldzorg de communicatie tussen zorgverleners en cliënten beïnvloedt en 

wat dit voor hun onderlinge relatie betekent. Zijn de effecten die zij ervaren dezelfde als die in het 

onderzoek naar zorg op afstand in bredere zin naar voren worden gebracht?  

 

1.2 VRAAG- EN DOELSTELLING 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre verandert communicatie via beeldzorg de relatie 

tussen zorgverleners en cliënten? 

Deelvragen daarbij zijn: 

 Wat is er bekend over de invloed van zorg op afstand op de relatie tussen zorgverlener en 

cliënt? (theoretische deelvraag) 

 Hoe ervaren zorgverleners het contact met cliënten via beeldzorg? 

 Hoe ervaren cliënten het contact met zorgverleners via beeldzorg? 

 In hoeverre ervaren zorgverleners veranderingen in hun relatie met cliënten? 

 In hoeverre ervaren cliënten veranderingen in hun relatie met zorgverleners? 

Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de invloed van beeldzorg op de communicatie 

en relatie tussen zorgverleners en cliënten, door het in kaart brengen van ervaringen van gebruikers 

van beeldzorg vanuit de praktijk. In bredere zin draagt het onderzoek daarmee bij aan de kennis met 

betrekking tot de invloed van nieuwe (communicatie)technologie in de zorg. Inzicht in deze effecten is 

                                                           
3 Een willekeurige greep uit de zorgaanbieders die gebruik maken van verschillende systemen voor beeldzorg: 
Florence, Pantein, Omring, Philadelphia, Beweging 3.0, AxionContinu, De Zorggroep, Azora, Sensire etc. 
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nodig om uiteindelijk te kunnen bepalen wat de meerwaarde van beeldzorg, en van zorg op afstand in 

bredere zin, is of zou kunnen zijn (Krijgsman et al., 2012, p. 2).  

Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan het vergroten van de bekendheid van beeldzorg. Op dit 

moment wordt er nog weinig gebruik van gemaakt, mede doordat de bekendheid met deze 

technologie bij zowel zorgverleners als cliënten gering is (Ministerie en Staatssecretaris van VWS, 2014, 

p. 4; Krijgsman et al., 2015, p. 38). 

Ten derde vormt dit onderzoek een achtergrondstudie binnen een adviestraject van de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de toekomst van de inzet van technologie in zorg en 

welzijn (Vermunt, 2016). Binnen dit adviestraject wil de RVS onderzoeken wat er nu nodig is in beleid 

om voorbereid te zijn op de toekomst. Daarvoor is inzicht nodig over de impact van technologische 

ontwikkelingen op mens, zorg en welzijn. Met dit onderzoek naar beeldzorg wordt een bijdrage 

geleverd aan de benodigde kennis. 

 

1.3 MAATSCHAPPELIJKE- EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Het onderzoek brengt de ervaringen in kaart die zorgverleners en cliënten hebben met beeldzorg. De 

focus ligt daarbij op veranderingen in de zorgrelatie. Dit is van belang zodat de menselijke kant van de 

zorg niet uit het oog verloren wordt. Ook helpt dit om beeldzorg breder onder de aandacht te brengen. 

Nictiz en het NIVEL laten in de eHealth monitor van 2015 (Krijgsman et al., 2015) zien dat beeldzorg 

een onbekende vorm van zorg is die nog weinig wordt toegepast, hoewel er goede ervaringen mee 

zijn. Onderzoek helpt om iets aan deze onbekendheid te doen en draagt uiteindelijk bij aan de 

doelstelling van de overheid om beeldzorg breed beschikbaar te maken voor mensen met zorg en 

ondersteuning thuis.  

Vanuit het perspectief van de humanistieke wetenschap is het eveneens van belang om de menselijke 

kant van de zorg steeds een stem te blijven geven. Dit onderzoek richt zich om die reden op de 

ervaringen van gebruikers in plaats van bijvoorbeeld de efficiëntie of meerwaarde van beeldzorg 

centraal te stellen. Onderzoek naar concrete ervaringen kan worden gezien als een lopend proces en 

is nooit af, zolang veranderingen in de zorg plaats blijven vinden. In het bijzonder richt dit onderzoek 

zich op de impact van zorgtechnologie (in dit geval beeldzorg) op de relatie tussen zorgverlener en 

cliënt. Zeker vanuit een humanistiek en zorgethisch perspectief wordt de zorgrelatie gezien als een 

belangrijk aspect van goede en persoonsgerichte zorg (Van Heijst, 2011). 

Er is behoefte aan onderzoek dat aansluit bij wat er in de praktijk plaatsvindt en bij de belevingswereld 

van gebruikers (Ministerie en Staatssecretaris van VWS, 2014, p. 14; Krijgsman et al., 2013). Kwalitatief 

onderzoek naar de relatie tussen zorgverlener en cliënt draagt hieraan bij.  

 

1.4 BELANGRIJKE BEGRIPPEN 
 Cliënt: ook wel ‘patiënt’, ‘zorggebruiker’ of ‘zorgontvanger’ genoemd. Persoon die gebruik 

maakt van een vorm van zorg.  

 Zorgverlener: professional die zorg levert aan cliënten. 

 Mantelzorger/netwerk: persoon of personen die op vrijwillige basis zorg verlenen aan een 

cliënt. 

 Zorg op afstand: vormen van zorg waarbij informatie- en communicatietechnologie de afstand 

tussen zorgverlener en cliënt overbruggen. 
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 Beeldzorg: vorm van zorg op afstand waarbij zorgverlener en cliënt met elkaar communiceren 

via een beeldscherm en camera. Zij kunnen elkaar zien en met elkaar spreken. 

 Nabije zorg: vormen van zorg waarbij zorgverlener en cliënt elkaar in real life ontmoeten. 

 Zorgrelatie: de verhoudingen en betrekkingen tussen zorgverleners en cliënten. Hiertoe wordt 

ook de rol van zorgverleners en cliënten gerekend. 

 

1.5 LEESWIJZER 
In de inleiding is duidelijk geworden welke vragen in dit onderzoek centraal staan. In het tweede 

hoofdstuk, het theoretisch kader, wordt aan de hand van de theoretische deelvraag gekeken naar 

eerder gedaan onderzoek naar de invloed van zorg op afstand op de zorgrelatie. Er komen zes aspecten 

van de zorgrelatie naar voren die onderhevig zijn aan verandering wanneer zorg op afstand wordt 

ingezet. In dit hoofdstuk is daarnaast vanuit de techniekfilosofie aandacht voor de 

technologieopvatting die wordt gehanteerd in dit onderzoek. In hoofdstuk drie wordt de gehanteerde 

onderzoeksmethode uitgebreid besproken waarna in hoofdstuk vier de resultaten van het empirische 

onderzoek worden weergegeven. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de 

onderzochte zorginstellingen. Op basis van de informatie uit hoofdstuk twee en vier worden in 

hoofdstuk vijf de deel- en hoofdvragen beantwoord. Hoofdstuk zes omvat de discussie. Hierin wordt 

het onderzoek kritisch bekeken en wordt gereflecteerd op de invloed van de gekozen 

onderzoeksmethode op de resultaten en conclusies van het onderzoek.  



12 
 

  



13 
 

2. THEORETISCH KADER 
Hoewel de verwachtingen van zorg op afstand hooggespannen zijn en veel onderzoek laat zien dat 

gebruikers de inzet van deze nieuwe vormen van zorg positief waarderen, is er ook angst dat zorg op 

afstand de relatie tussen zorgverlener en cliënt zal veranderen. Angst omdat die veranderingen veelal 

worden geassocieerd met verminderd persoonlijk contact, verschraling van de zorg en zelfs onnodig 

lijden van cliënten. Onderzoek laat inderdaad zien dat veranderingen in de zorgrelatie kunnen worden 

verwacht als gevolg van de inzet van zorg op afstand. In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving 

gegeven van wat beeldzorg inhoudt, gevolgd door een introductie in de techniekfilosofie waarin de 

technologieopvatting wordt besproken die in het onderzoek centraal staat. Vervolgens wordt aan de 

hand van de deelvraag ‘Wat is er bekend over de invloed van zorg op afstand op de zorgrelatie’ duidelijk 

dat er zes gebieden kunnen worden onderscheiden, die te maken hebben met de zorgrelatie, 

waarbinnen de inzet van zorg op afstand veranderingen teweeg brengt. Het hoofdstuk sluit af met een 

samenvattende tabel waarin de resultaten van het literatuuronderzoek overzichtelijk worden 

weergegeven.  

 

2.1 OVER BEELDZORG 
Beeldzorg is een nieuwe toepassing van al langer bestaande technologie voor videocommunicatie en 

kan worden geplaatst binnen de bredere ontwikkeling van de inzet van technologie voor zorg op 

afstand. Op veel andere plaatsen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van dezelfde technologie. 

Bijvoorbeeld voor vergaderingen tussen collega’s die zich op verschillende plaatsen bevinden en voor 

persoonlijke gesprekken met vrienden en familie in het buitenland. In de zorg is videocommunicatie 

echter relatief nieuw en wordt het nog niet op grote schaal ingezet. 

De technologie die voor beeldzorg nodig is bestaat uit een scherm (tv, tablet of laptop), een camera 

(bijvoorbeeld een webcam), computersoftware of een app waarmee beeldcontact gelegd kan worden4 

en toegang tot het internet. De technologie maakt het mogelijk om een videoverbinding tot stand te 

brengen tussen een cliënt en zorgverlener waarbij zij elkaar kunnen horen en zien ondanks dat zij zich 

niet op dezelfde locatie bevinden.  

Beeldzorg, en zorg op afstand in het algemeen, zorgen ervoor dat het niet langer noodzakelijk is voor 

zorgverleners en cliënten om elkaar voor een zorgmoment fysiek te ontmoeten. Dit gaat echter in 

tegen veel heersende opvattingen over goede zorg waarin nabij contact tussen zorgverlener en cliënt 

veelal centraal staat.  

 

2.2 EEN INTRODUCTIE IN DE TECHNIEKFILOSOFIE 
Met de introductie van iedere nieuwe technologie ondergaat de mens een verandering. 

Techniekfilosofie is het filosofisch deelgebied dat zich bezighoudt met deze veranderingen en andere 

vragen rondom de ontwikkeling van technologie en de invloed die technologie heeft op de mens en 

maatschappij. De techniekfilosofie als op zichzelf staande discipline ontstond in 1877 met het werk van 

Ernst Kapp. Deze vroege fase kenmerkte zich door een utopisch techniekbeeld. Technologie werd 

voornamelijk gezien als een uitbereiding van de menselijke functies in uitwendige hulpmiddelen 

(Dorrestijn en Tijmes, 2015, p. 530). Een positief middel waarmee de mens gebreken kan overwinnen 

(idem, p. 532). In de tweede fase van de techniekfilosofie (vanaf de jaren 1930) staan ethische vragen 

                                                           
4 Bekende voorbeelden hiervan zijn Skype en Facetime maar er worden ook speciaal voor de zorg toepassingen 
ontwikkeld.  
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rondom technologie centraal en wordt technologie meer en meer gezien als een vervreemdende 

macht (idem, p. 531). Martin Heidegger is één van de filosofen die ervoor waarschuwt dat technologie 

een machtig systeem dreigt te worden dat de mens zal overheersen als er geen grenzen aan worden 

gesteld. In Die Technik und die Kehre (1962) stelt Heidegger zichzelf de vraag wat de essentie, het 

wezen, van de technologie is. De reden dat hij deze vraag stelt is de verontrustende manier waarop 

technologie de mens over lijkt te nemen en de wens om een vrije betrekking met technologie aan te 

kunnen gaan.  

In de derde fase, de hedendaagse techniekfilosofie, wordt technologie veelal opgevat als een 

bemiddelaar en staat het besef centraal dat ons leven zich steeds in interactie met technologie afpeelt. 

Technologie geeft op die manier mede vorm aan het leven van mensen (Dorrestijn en Tijmes, 2015, p. 

532). Vanuit deze technologieopvatting wordt gestreefd naar een goede omgang met de effecten van 

technologie. Zonder dat technologie wordt gezien als een wondermiddel voor vooruitgang dan wel 

een groot gevaar voor de mensheid (idem).  

Welke opvatting van technologie als uitgangspunt wordt genomen bepaalt in grote mate hoe we ons 

tot technologie verhouden. Wanneer technologie wordt opgevat als een bemiddelaar tussen mensen 

en de wereld waarin zij zich bevinden, zoals onder meer door de Nederlandse techniekfilosoof Peter-

Paul Verbeek wordt bepleit, moeten we onszelf de vraag stellen hoe we technologie gebruiken 

(Verbeek, 2005; Verbeek, 2006; “Peter-Paul Verbeek”, 2015). Dat technologie een bemiddelende rol 

speelt in onze handelingen en beslissingen, maakt ons niet machteloos. We zijn reflexieve wezens en 

in staat om te onderzoeken hoe technologie ons beïnvloedt, zodat we die invloed mede vorm kunnen 

geven (Verbeek, 2015). De notie van technologie als bemiddelaar vormt in dit onderzoek dan ook het 

uitgangspunt. Vanuit deze technologieopvatting is het zinvol om te kijken naar de mogelijke invloed 

die het gebruik van technologie, in dit geval zorg op afstand en beeldzorg in het bijzonder, heeft op de 

relatie tussen zorgverlener en cliënt. De kennis die dit oplevert kan worden ingezet om op een goede 

manier om te gaan met zorg op afstand. 

 

2.3 DE INVLOED VAN ZORG OP AFSTAND OP DE ZORGRELATIE 
Aan de hand van de deelvraag ‘Wat is er bekend over de invloed van zorg op afstand op de zorgrelatie’ 

vond een literatuurstudie plaats binnen verschillende zoeksystemen zoals Google, Google Scholar en 

PubMed. Daarbij werden zoektermen gebruikt zoals ‘beeldzorg’, ‘zorg op afstand’, ‘telehealth’, 

‘telecare’ en ‘eHealth’. Tevens werd gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Dat wil zeggen dat 

gevonden publicaties gebruikt werden om andere relevante publicaties te vinden. Hoewel de 

hoofdvraag van het onderzoek betrekking heeft op de invloed van beeldzorg op de zorgrelatie is ervoor 

gekozen om het literatuuronderzoek te richten op zorg op afstand in het algemeen, waar beeldzorg 

deel van uitmaakt. Dit omdat gebleken is dat er over beeldzorg en de relatie tussen zorgverleners en 

cliënten nog onvoldoende gepubliceerd is. 

Bestudering van de gevonden relevante literatuur leverde inzicht op in de invloed die zorg op afstand 

kan hebben op de zorg. Er is specifiek gekeken naar de impact van zorg op afstand op gebieden die te 

maken hebben met de zorgrelatie. Effecten die bijvoorbeeld te maken hebben met efficiëntie en 

eventuele financiële voordelen als gevolg van de inzet van zorg op afstand zijn daarom buiten 

beschouwing gelaten. In totaal konden zes deelgebieden onderscheiden worden waarop de inzet van 

zorg op afstand invloed kan hebben en die tevens te maken hebben met de zorgrelatie. Deze 

deelgebieden zijn: angst en onzekerheid, persoonlijk contact, vertrouwen en privacy, rolverdeling, 

(gedrags)normen en vaardigheden en telepresentie. Hierna zullen deze afzonderlijk worden 
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besproken. Afsluitend worden de verschillende besproken effecten overzichtelijk weergegeven in 

Tabel 1. 

 

2.3.1 ANGST EN ONZEKERHEID 
In Nederland heeft Jeannette Pols (2012) uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van telecare 

in verschillende zorgomgevingen. Pols vat telecare op als een overkoepelende term die verwijst naar 

de technische apparaten en professionele praktijken die worden toegepast in de ‘zorg op afstand’, de 

zorg die zelfstandig wonende chronisch zieken ondersteunt (idem, p. 11). In haar onderzoek laat Pols 

zien dat zorgverleners vaak bang zijn dat zorg op afstand hun relatie met cliënten onder druk zal zetten, 

dat het ervoor zal zorgen dat het moeilijker wordt om problemen te signaleren omdat ze niet meer (of 

minder vaak) bij cliënten thuis komen en dat cliënten hierdoor onnodig zullen lijden. Ze zijn bang dat 

de kern van het werk in gevaar gebracht wordt (idem, p. 46).  

Onderzoeker Alistair Niemeijer beschrijft een vergelijkbare angst in zijn onderzoek naar een andere 

vorm van zorg op afstand: de inzet van surveillance technologie in de residentiële zorg voor 

verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen (Niemeijer, 2015). Deze technologie neemt 

taken van zorgverleners over en er moet, aldus Niemeijer, voor gewaakt worden dat de zorgrelatie 

daardoor niet verschraalt. Het persoonlijk in plaats van op afstand checken van cliënten is voor 

zorgverleners niet alleen een vorm van controle maar tevens een vorm van aandacht en een moment 

van persoonlijk contact met de cliënt. Als deze taken worden overgelaten aan technologie blijven er 

minder contactmomenten over. De taken van de zorgverlener veranderen dan van verzorging en 

ondersteuning naar monitoring (Niemeijer, 2015, pp. 78, 127-128; Brandsma, 2009, p. 48). De angst 

bestaat dat cliënten zich als gevolg hiervan eenzamer en onveiliger zouden kunnen gaan voelen. Voor 

sommigen van hen is het contact met zorgverleners de enige vorm van sociale interactie die zij nog 

hebben. Zorgverleners zijn geen “bewakers” die monitoren maar mensen die zorgen voor andere, 

kwetsbare, mensen (Niemeijer, 2015, p. 128).  

Niemeijer concludeert echter dat de inzet van (surveillance) technologie niet automatisch leidt tot een 

verschraling van het persoonlijk contact of de zorgrelatie (idem, p. 89). In sommige gevallen krijgen 

zorgverleners zelfs meer tijd voor persoonlijk contact doordat andere taken kunnen worden 

opgevangen door technologie. Burke Mamlin en William Tierney (2016) komen tot een vergelijkbare 

conclusie. Ook zij laten zien dat de inzet van informatietechnologie voor zorg op afstand de zorg 

verandert. Echter, de tijd die door de inzet van technologie bespaard wordt kan door zorgverleners 

worden ingezet voor nabije zorg waar dat echt nodig is (idem, p. 63). Pols (2012) concludeert eveneens 

dat angst voor onpersoonlijke zorg en een verslechterde zorgrelatie als gevolg van de inzet van zorg 

op afstand in veel gevallen ongegrond blijkt. Zij ziet medische technologieën als creatieve interventies 

die een verbetering van de situatie van de cliënt tot doel hebben. De effecten van die technologieën 

komen mede tot stand als gevolg van de manier waarop ze worden gebruikt en worden niet uitsluitend 

door de ontwerper en het apparaat zelf bepaald. Zorgverleners en cliënten spelen een actieve rol in 

het inpassen van de technologie in de zorg om zo te komen tot goede zorg. In dat opzicht is zorg op 

afstand niet anders dan nabije zorg. Het gaat erom een zorgvorm te vinden die voor alle betrokkenen 

passend is en de cliënt zo goed mogelijk ondersteunt. Ook zorg op afstand kan daaraan bijdragen 

(idem, pp. 38-39, 43). 
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2.3.2 PERSOONLIJK CONTACT 
Ingrid Doorten (2010) laat zien dat gebruikers van zorg op afstand veel waarde blijven hechten aan 

persoonlijk contact en dat dit niet uit de zorg mag verdwijnen (idem, p. 31). Haar onderzoek laat zien 

dat mantelzorgers hun betrokkenheid bij naasten beschouwen als een essentiële component van de 

zorg die zij bieden. Die betrokkenheid kan volgens hen niet op afstand tot stand komen (idem, pp. 23-

24). Ook zorgverleners die nog geen ervaring hebben met zorg op afstand zijn huiverig. Ze zijn bang 

dat het karakter van de zorg verloren zal gaan en vragen zich af of zorg op afstand wel goede zorg is 

(idem, p. 24). Zorgverleners die deze ervaring wel hebben zien zorg op afstand daarentegen veelal als 

een waardevolle aanvulling op nabije zorg (idem, pp. 25-26). Doorten concludeert dat zorg op afstand 

(door haar telezorg genoemd) het persoonlijke contact niet in de weg hoeft te staan. Ook een webcam 

biedt face-to-face contact en kan in sommige gevallen de zorg zelfs persoonlijker maken (idem, pp. 8, 

25, 32). Doorten stelt echter wel dat het, ook bij zorg op afstand, van groot belang is voor de zorgrelatie 

dat er een goede vertrouwensrelatie is tussen cliënt en zorgverlener. De inzet van een vast team van 

goed opgeleide zorgverleners kan hiervoor de basis vormen (idem, pp. 31, 39).  

Pols (2012) deelt deze bevinding. Zij bestudeerde onder meer de white box, een vorm van zorg op 

afstand waarmee zelfstandig wonende cliënten met COPD of hartfalen door middel van een dagelijkse 

digitale vragenlijst konden worden gemonitord. Hoewel de afstand tussen cliënten en hun 

zorgverleners door de inzet van dit apparaat feitelijk groter werd, ervoeren cliënten juist dat het hen 

dichter bij elkaar bracht (idem, pp. 32, 33, 36). De box faciliteerde een nieuwe manier van 

communiceren en hielp om op een laagdrempelige manier contact te houden met de zorgverlener 

(idem, p. 33). Voorwaarde voor het slagen van de relatie tussen cliënt en zorgverlener was echter dat 

zij elkaar voorafgaand aan het digitale contact al kenden en een goede band met elkaar hadden (idem). 

Onderzoek van Stefan Sävenstedt, Karin Zingmark en Per-Olof Sandman (2004) schetst hetzelfde beeld 

voor het gebruik van webcams bij zorg op afstand (idem, p. 1050). Een bekende ruimte en een 

vertrouwd persoon maakten het contact voor alle betrokkenen in dit onderzoek makkelijker. 

 

2.3.3 VERTROUWEN EN PRIVACY 
Edward Alan Miller (2010) laat zien dat een verandering in de communicatie, zoals het geval is wanneer 

zorg op afstand in de plaats komt van nabije zorg, gevolgen kan hebben voor het onderlinge 

vertrouwen tussen zorgverlener en cliënt (idem, p. 8). Het feit dat de gegevens van cliënten bij zorg op 

afstand (door Miller telemedicine genoemd) veelal digitaal worden opgeslagen en gedeeld, speelt 

hierbij een rol. Cliënten die zich hiervan bewust zijn en een gebrek aan privacy ervaren zijn geneigd 

minder informatie met hun zorgverlener te delen (idem, p. 19). Ook Ingrid Geesink, Marjolijn Heerings 

en Stans van Egmond (2016) van het Rathenau Instituut komen tot die conclusie: de 

vertrouwensrelatie tussen zorgverleners en cliënten kan onder druk komen te staan wanneer cliënten 

niet vrij zijn om te kiezen of zij privacygevoelige gegevens wel of niet willen meten en delen (idem, p. 

36). Zorgverleners zelf zijn volgens Miller (2010) vooral bang dat zij via zorg op afstand niet in staat 

zullen zijn om rapport op te bouwen in het gesprek met een cliënt en dat dit de persoonlijke relatie 

met cliënten negatief zal beïnvloeden (idem, pp. 16-17). Miller (2010) benadrukt net als Doorten 

(2010) en Pols (2012) dat goede communicatie makkelijker tot stand komt tussen bekenden. Aan de 

andere kant maakt zorg op afstand het, door de afstand tot- en onbekendheid met de zorgverlener, 

voor sommige cliënten juist makkelijker en minder intimiderend om contact te zoeken (Miller, 2010, 

p. 22). Dit lijkt met name het geval te zijn in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg waar 

vaak een taboe op rust. Mensen zoeken makkelijker hulp als zij (gedeeltelijk) online behandeld kunnen 

worden, omdat zij zich op die manier minder bekeken en beoordeeld voelen door de behandelaar 

(Karadarevic, 2016, p. 15). Ook binnen andere zorgsectoren, zoals de gehandicaptenzorg, blijkt dat 
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sommige cliënten het prettiger vinden om op afstand contact te hebben met hun zorgverlener of 

begeleider. Cliënten zijn dan minder afhankelijk en hebben minder het gevoel op de vingers gekeken 

te worden (idem). Echter, ook in deze gevallen blijft persoonlijk contact een cruciale rol spelen en 

vormen persoonlijke gesprekken een belangrijk onderdeel van goede zorg (idem, p. 17). 

 

2.3.4 ROLVERDELING 
Zorg op afstand biedt cliënten en zorgverleners veelal de mogelijkheid om vaker kort contact te hebben 

met elkaar. Het frequentere contact zorgt in veel gevallen voor een veranderende rolverdeling. Dit 

werd onder meer duidelijk in het onderzoek van Pols (2012) naar het gebruik van een 

‘gegevensmonitor’. Chronisch zieke cliënten die hiervan gebruik maakten wogen zichzelf en namen 

zelf hun bloeddruk op, waarna deze gegevens door het apparaat werden geanalyseerd en digitaal 

doorgegeven aan de dienstdoende zorgverlener. Wanneer er sprake was van afwijkende waarden, wat 

wees op mogelijke complicaties in het ziekteproces, nam de zorgverlener contact op met de cliënt, in 

plaats van dat het initiatief bij cliënten moest liggen zoals vaak de regel is. Cliënten vertrouwden hierop 

en het gaf hen rust (idem, pp. 47, 56). Voor zorgverleners werd het makkelijker om het ziekteproces 

van cliënten te volgen en het gaf hen de mogelijkheid om meer controle te houden. In plaats van, waar 

ze bang voor waren, dat ze signalen zouden missen (idem, p. 56). Hoewel cliënten zich door het 

apparaat verantwoordelijk voelden om iedere dag metingen uit te voeren en de zorgverleners van de 

gevraagde informatie te voorzien, kwam de verantwoordelijkheid voor het interpreteren van die 

informatie en het signaleren van mogelijke complicaties grotendeels bij de zorgverleners te liggen 

(idem, p. 59). Cliënten in de studie van Pols werden dus eerder passiever dan actiever in het vormgeven 

van hun eigen zorg (idem, p. 60, 73).  

Deze bevindingen lijken de conclusies uit eerder onderzoek van Doorten (2010, pp. 22, 37-39) te 

weerspreken. Doorten stelt op basis van dit onderzoek dat goede zorg op afstand de autonomie van 

cliënten bevordert, in de zin dat zorg op afstand cliënten in staat stelt het eigen leven meer naar eigen 

voorkeur in te richten. De zorgverlener krijgt de rol van coach. Zij staat de cliënt bij wanneer dat nodig 

is. Het NIVEL (Peeters, Wiegers, de Bie, Friele, 2013, p. 21) stelde, in navolging van een studie van de 

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) (Baardman, de Booys, Heldoorn, Meulmeester, 

2009), eveneens dat zorg op afstand de positie van cliënten kan versterken, hen meer regie kan geven 

over het eigen leven en kan leiden tot meer zelfredzaamheid. De rol van de zorgverlener verschuift 

van ‘autoriteit’ naar ‘partner’ (Peeters, Wiegers, de Bie, Friele, 2013, p. 19). Met name in de ouderen- 

en gehandicaptenzorg is een trend zichtbaar van extramuralisering. De zorg wordt verplaatst van een 

zorginstelling naar het huis van de cliënt (idem, pp. 15-16). Deze ontwikkeling wordt mede 

gestimuleerd door de overheid, maar grijpt tevens in op de wens van cliënten om de regie en controle 

over hun eigen leven te blijven voeren en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zorg op afstand zou 

dit mede mogelijk moeten maken doordat het cliënten in staat stelt zelfstandig te functioneren (idem, 

pp. 18, 23-24). Het blijft in de onderzoeken van Doorten, de NPCF en het NIVEL  onduidelijk of cliënten 

in de praktijk ook daadwerkelijk gebruik maken van de verkregen mogelijkheden ter bevordering van 

hun autonomie, regie en zelfredzaamheid. 

 

2.3.5 (GEDRAGS)NORMEN EN VAARDIGHEDEN 
De relatieve onbekendheid van zorg op afstand en beeldzorg in het bijzonder brengt onzekerheid met 

zich mee over hoe ermee omgegaan moet worden en wat gepast gedrag is in het gebruik ervan. Zorg 

op afstand is een nieuwe vorm van communicatie en voor optimaal gebruik is het noodzaak dat 

zorgverleners en cliënten gezamenlijk nieuwe gedragsnormen ontwikkelen die passen bij de nieuwe 
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manieren van communiceren (Miller, 2010, pp. 23-24; Pols, 2012, pp. 109, 114; Pappas & Seale, 2009, 

pp. 1230, 1232). Communicatie via zorg op afstand vereist een constante heroverweging van de rollen 

en vaardigheden van gebruikers. Miller (2010) laat bijvoorbeeld zien dat gebruikers van beeldzorg in 

de praktijk leerden hoe zij zich ten opzichte van het beeldscherm en de webcam moesten positioneren 

om voor hun gesprekspartner goed zichtbaar te zijn. Ze ontwikkelden gebruiken om te voorkomen dat 

zij elkaar onderbraken of tegelijkertijd aan het woord waren en leerden omgaan met vertragingen in 

de verbinding (Miller, 2010, p. 24). Pols (2012) beschrijft de ervaring van mevrouw Dantzig die via de 

webcam spontaan contact zocht met een mede-cliënt. Samen bespraken zij de nieuwe grondregels 

voor de duur, regelmaat en het doel van hun contact (Pols, 2012, pp. 109-110).  

Dat er weinig ‘regels’ voor het gebruik van zorg op afstand bestaan is niet alleen een gevolg van de 

relatieve onbekendheid van zorg op afstand, maar tevens te wijten aan de veelheid aan toepassingen. 

Vrijwel iedere vorm van zorg op afstand vraagt om een heroriëntatie van regels en gebruiken. Het is 

eveneens denkbaar dat technologieën voor zorg op afstand aan bestaande gedragsnormen worden 

aangepast. Hoe beter de gebruikersinterface aangepast is aan bestaande gedragsnormen, hoe 

makkelijker de technologie zal worden geaccepteerd. Dit maakt het niet alleen makkelijker om gebruik 

te maken van zorg op afstand, maar zorgt er ook voor dat het eenvoudiger in de bestaande medische 

praktijk opgenomen kan worden (Miller, 2010, p. 25). 

Zorg op afstand geeft cliënten veelal een gevoel van veiligheid (Doorten, 2010, p. 37; Geesink et al., 

2016, p. 64; Pols, 2012, p. 55; Sävenstedt et al., 2004, p. 1050). De vraag is echter of dit gevoel 

realistisch is. Cliënten vertrouwen op de alertheid van hun zorgverlener in het signaleren van 

complicaties, bijvoorbeeld aan de hand van door hen zelf doorgegeven meetwaarden. Hoewel deze 

meetwaarden en het frequentere contact zorgverleners in staat stellen om het ziekteproces van 

cliënten goed in de gaten te houden, neemt dit niet weg dat cliënten vaak chronisch en soms 

levensbedreigend ziek zijn. Cliënten dragen daarom, ook bij zorg op afstand, zelf eveneens de 

verantwoordelijkheid om actief melding te maken van veranderingen en mogelijke complicaties te 

signaleren (Pols, 2012, p. 60). Uiteindelijk, zo concludeert Pols, streven zowel de technologie voor zorg 

op afstand als de zorgverleners verbetering van het leven van cliënten na. Om dit te bereiken moeten 

cliënten, zorgverleners én apparaten een nieuwe manier van samenwerken vinden (idem, p. 39).  

 

2.3.6 TELEPRESENTIE 
Beeldzorg, de vorm van zorg op afstand die in dit onderzoek centraal staat, heeft veel weg van een 

fysieke ontmoeting. De technologie is open en de inhoud van een gesprek lijkt er nauwelijks door 

gestructureerd te worden. Wat bij andere vormen van zorg op afstand vaak wel het geval is (Pols, 2012, 

p. 112). Toch kan beeldzorg de ervaring van het gesprek en de relatie tussen de gesprekspartners wel 

degelijk beïnvloeden. Een opmerkelijk effect dat onder meer door Pols (2012) en Sävenstedt et al. 

(2004) wordt besproken is ‘telepresentie’: het gevoel fysiek aanwezig te zijn bij de gesprekspartner, al 

bevindt die zich feitelijk op een andere locatie (Pols, 2012, pp. 101, 104-106; Sävenstedt et al., 2004, 

p. 1051). Zorgverleners hadden het gevoel dat zij bij de cliënt thuis waren en cliënten waanden zich in 

het kantoor van de zorgverlener. Ze wisselden dus als het ware van locatie (Pols, 2012, p. 104; 

Sävenstedt et al., p. 1049). Dit effect wordt alleen gevonden in studies naar beeldzorg en niet in studies 

naar andere vormen van zorg op afstand. Het visuele aspect van beeldzorg speelt in het tot stand 

komen van telepresentie een belangrijke rol. Het beeld brengt de gesprekspartner dichterbij. Zonder 

beeld verliest het gesprek de non-verbale signalen en wordt het moeilijker om goed te luisteren (Pols, 

2012, p. 101). Daarnaast zorgt de vaste positie van de webcam ervoor dat gesprekspartners echt voor 

een gesprek moeten gaan zitten. Wanneer één van hen buiten beeld raakt of de ander voor langere 

tijd niet aankijkt raakt het contact verbroken (idem, p. 103). Dit dwingt gesprekspartners om zich 
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uitsluitend te richten op het gesprek. Ook goed geluid en helder beeld lijken voorwaarden te zijn voor 

telepresentie. Zonder deze voorwaarden bleven mensen zich in de studie van Sävenstedt et al. veel 

meer bewust van de rol die de technologie speelde bij het faciliteren van de communicatie (2004, p. 

1051). Opvallend is dat de webcam ‘staren’ in de hand werkt. In een gesprek met iemand in dezelfde 

ruimte kijken mensen elkaar minder vaak en minder lang direct aan. Het staren wordt tijdens 

webcamcontact echter niet als vervelend ervaren, zo beschrijft Pols, omdat er een scherm tussen zit 

en de webcam er in veel gevallen voor zorgt dat het lijkt alsof de ander een beetje naar beneden kijkt 

(Pols, 2012, pp. 102-103). 

Beeldzorg creëert op deze manier intimiteit, hetgeen tevens een voorwaarde is voor bevredigend 

contact via de webcam (idem, pp. 107, 109). Zonder een voorafgaande relatie tussen zorgverlener en 

cliënt kan beeldzorg als te indringend worden ervaren (idem, p. 69). Cliënten kregen in het onderzoek 

van Pols soms het gevoel thuis bespied te worden (idem, p. 106). De vertrouwdheid tussen 

zorgverlener en cliënt kan er echter ook voor zorgen dat zorgverleners het gedrag van hun cliënten 

soms beter konden interpreteren dan cliënten zelf, waardoor cliënten het gevoel kregen in de gaten 

te worden gehouden (idem, p. 108). 

 

2.4 TEN SLOTTE 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de introductie van nieuwe (zorg)technologie, zoals vormen 

van zorg op afstand, veranderingen tot gevolg kan hebben voor de mensen die met deze technologie 

in aanraking komen. Het heeft onder meer invloed op hun gedrag, ervaringen en relaties. De meest in 

het oog springende verandering die inherent is aan zorg op afstand is dat de noodzaak van een fysieke 

ontmoeting tussen zorgverlener en cliënt ter discussie wordt gesteld. Dit gaat in tegen veel heersende 

opvattingen van goede zorg en brengt de angst met zich mee dat zorg op afstand zal leiden tot 

verschraling van de zorg. Deze angst blijk in veel gevallen echter ongegrond. Zorgverleners blijken ook 

op afstand, wanneer fysiek contact niet mogelijk is, in staat om goede zorg te verlenen en een 

zorgrelatie met cliënten op te bouwen. Zij moeten daartoe wel nieuwe vaardigheden leren toepassen 

en de technologie die voor zorg op afstand nodig is, een plek geven in het zorgproces. De veranderde 

samenwerking tussen zorgverleners, cliënten en technologie heeft tot gevolg dat wat wordt gezien als 

een gezondheidsprobleem of een crisis soms moet worden geherdefinieerd, evenals opvattingen over 

wat goede zorg is. In onderstaande tabel (Tabel 1) worden de belangrijkste resultaten van het 

literatuuronderzoek nogmaals weergegeven met een verwijzing naar de paragraaf waarin deze 

besproken zijn. 
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Tabel 1, Bevindingen uit eerder onderzoek naar zorg op afstand 

 Positief Negatief Neutraal 

§2.3.1 Angst en 
onzekerheid 

 Angsten blijken in de praktijk veelal 
ongegrond 

  Zorgverleners en cliënten spelen een 
actieve rol in het inpassen van 
zorgtechnologie in de zorg 

§2.3.2 
Persoonlijk 
contact 

 Zorg op afstand staat goed contact 
niet in de weg 

 Zorg op afstand is een waardevolle 
aanvulling op nabije zorg 

 Zorg op afstand brengt cliënten en 
zorgverleners dichter bij elkaar 

 Zorgverleners zonder ervaring met 
zorg op afstand zijn huiverig 

 Voorwaarde voor persoonlijk contact: 
een goede vertrouwensrelatie tussen 
zorgverleners en cliënten 

§2.3.3 
Vertrouwen en 
privacy 

 De afstand tot- en onbekendheid met 
zorgverleners kan ervoor zorgen dat 
cliënten zich minder beoordeeld en 
bekeken voelen, dit maakt het 
makkelijker en minder intimiderend 
om contact te zoeken 

 Cliënten voelen zich door de afstand 
tot zorgverleners minder afhankelijk 

 Vertrouwensrelatie komt onderdruk te 
staan door het digitaal opslaan en 
delen van gegevens 

 Gebrek aan privacy kan ertoe leiden 
dat cliënten minder informatie delen 

 Zorgverleners vrezen dat zij via zorg op 
afstand niet in staat zijn om rapport op 
te bouwen 

 Goede communicatie komt makkelijk 
tot stand tussen bekenden 

 

§2.3.4 
Rolverdeling 

 Frequent contact maakt het voor 
zorgverleners makkelijker om het 
ziekteproces te volgen en te 
controleren 

 Cliënten en zorgverleners krijgen een 
gelijkwaardige positie 

 Cliënten krijgen meer regie, controle 
en zelfmanagement 

 Verantwoordelijkheid voor het 
interpreteren van gegevens en het 
signaleren van problemen ligt bij 
zorgverleners, cliënten worden 
passiever 

 Cliënten voelen zich verantwoordelijk 
om metingen te doen en gegevens 
door te geven 

 Cliënten vertrouwen op de alertheid 
van zorgverleners 
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Tabel 1, vervolg 

 Positief Negatief Neutraal 

§2.3.5 
(Gedrags)normen 
en vaardigheden 

  Zorg op afstand geeft cliënten in veel 
gevallen een gevoel van veiligheid dat 
niet altijd realistisch is 

 

 Zorgverleners, cliënten en apparaten 
moeten een nieuwe manier van 
samenwerken vinden 

 Zorgverleners en cliënten moeten 
nieuwe gedragsnormen ontwikkelen 

 Cliënten houden de 
verantwoordelijkheid om zelf actief 
melding te maken van veranderingen 
en mogelijke complicaties 

§2.3.6 
Telepresentie 

 De inhoud van het gesprek wordt 
nauwelijks door beeldzorg beïnvloed 

 Beeldzorg geeft een gevoel van fysieke 
aanwezigheid bij de gesprekpartner 

 Beeldzorg kan het contact intensiveren  

 Beeldzorg kan het contact intensiveren 
maar kan er ook voor zorgen dat het 
contact als té indringend wordt 
ervaren door cliënten 

 

 Voorwaarden voor telepresentie: de 
technologie moet goed werken en er 
moet voorafgaand aan beeldzorg 
bekendheid/een vertrouwensrelatie 
zijn tussen cliënt en zorgverlener 
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3. METHODE 
In het vorige hoofdstuk is het theoretisch kader uiteengezet dat de achtergrond vormt waartegen het 

empirische onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit hoofdstuk schenkt aandacht aan de methodologische 

keuzes die gemaakt zijn voor- en tijdens de uitvoering van het empirische onderzoek. Er is aandacht 

voor het onderzoeksdesign, de onderzoekssetting, het werven en selecteren van de respondenten, de 

wijze waarop de data verzameld zijn, de analyse en ten slotte de validiteit en betrouwbaarheid van het 

onderzoek. 

 

3.1 ONDERZOEKSDESIGN 
Het onderzoek is kwalitatief van aard en heeft plaatsgevonden binnen twee verschillende 

zorginstellingen. Een instelling waar beeldzorg gebruikt wordt voor de begeleiding van zelfstandig 

wonende verstandelijk gehandicapten en een instelling waar beeldzorg wordt gebruikt voor de 

begeleiding van zelfstandig wonende ouderen. Er is gekozen voor een vergelijking tussen verstandelijk 

gehandicaptenzorg en ouderenzorg vanwege de overeenkomsten tussen beide sectoren. In beide 

gevallen is sprake van langdurige begeleiding van cliënten, veelal in samenwerking met het netwerk 

rondom cliënten. Daarnaast hebben beiden te maken met ingrijpende veranderingen als gevolg van 

de vervanging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) door de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ). Dit brengt veelal een sterker beroep op zelfredzaamheid en zelf- of netwerkzorg met zich mee. 

De verwachting is dat met het toepassen van beeldzorg en andere vormen van zorg op afstand een 

kwaliteits- en efficiëntieslag gemaakt kan worden, zelfredzaamheid van cliënten gestimuleerd kan 

worden en de zorgkosten kunnen worden beperkt. 

De kwalitatieve methode van dit onderzoek geeft de mogelijkheid om de ervaringen van respondenten 

en de betekenis die zij aan hun ervaringen geven gedetailleerd in kaart te brengen. De methode is bij 

uitstek geschikt om vanuit het perspectief van de respondent naar het onderwerp, in dit geval 

beeldzorg, te kijken (Evers, 2007, pp. 3-4, 6, 36; Boeije, 2005, pp. 19, 20, 27). Een andere belangrijke 

reden om te kiezen voor deze vorm van onderzoek is het open en flexibele karakter van de 

onderzoeksprocedure (Boeije, 2005, p. 33; Evers, 2007, p. 13).  

 

3.2 ONDERZOEKSSETTING 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder gebruikers van beeldzorg van twee verschillende 

zorginstellingen. De helft van de respondenten is zorgverlener, de andere helft cliënt. Alle 

respondenten hebben ervaring met beeldzorg maar zijn niet noodzakelijk als zorgverlener en cliënt 

aan elkaar gekoppeld. De zorginstellingen zijn geselecteerd op het feit dat zij voor een deel van de zorg 

die verleend wordt gebruik maken van beeldzorg. Daarnaast is gezocht naar een instelling voor 

verstandelijk gehandicaptenzorg en een instelling voor ouderenzorg om een vergelijking tussen beiden 

mogelijk te maken. De instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg is benaderd voor deelname aan 

het onderzoek via leden van de projectgroep ‘De impact van robotisering en digitalisering op mens, 

zorg en welzijn’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De tweede case, een instelling 

voor ouderenzorg, is het resultaat van het aanschrijven van verschillende instellingen via email. Vooraf 

werd op basis van een internetzoektocht in kaart gebracht welke instellingen gebruik maken van 

beeldzorg waarna een viertal instellingen werd benaderd. Ook is getracht instellingen te benaderen 

via het netwerk van een producent van beeldzorgsoftware. Dit heeft echter niet tot resultaten geleid. 

De namen van beide instellingen zullen in de rapportage niet worden genoemd om de anonimiteit van 

de respondenten te garanderen. Er is gekozen om gebruik te maken van fictieve namen. Naar de 
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instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg zal verwezen worden met de naam Curea. De instelling 

voor ouderenzorg kreeg de naam SamenZorg. 

 

3.3 SAMPLING: HET WERVEN EN SELECTEREN VAN RESPONDENTEN  
Voorwaarde voor deelname aan het onderzoek was dat respondenten gebruik maken van beeldzorg 

(als zorgverlener dan wel als cliënt) maar daarnaast ook ervaring hebben met een vorm van nabije 

zorg. Een extra voorwaarde voor cliënten was dat zij zelfstandig wonen. Cliënten waren in wisselende 

mate afhankelijk van zorg en/of professionele begeleiding. Het aantal beeldzorgmomenten varieerde 

van eens in de drie weken tot drie maal in de week. Alle cliënten hadden naast beeldzorg ook een vorm 

van nabije zorg op het moment van het interview. De aard en frequentie van de nabije zorg varieerde 

van eens in de twee weken hulp in de huishouding, tot vrijwel iedere dag persoonlijke verzorging aan 

huis.  

In dit onderzoek is bewust gekozen voor een onderzoekspopulatie die op het moment van onderzoek 

actief gebruik maakt van beeldzorg. Dit omdat de focus van het onderzoek ligt op de zorgrelatie en de 

mogelijke veranderingen daarin als gevolg van de inzet van beeldzorg. De invloed van deze keuze op 

het onderzoek zal verder worden besproken in de discussie. 

De selectie van respondenten is mede tot stand gekomen in samenwerking met de zorginstellingen. 

Na een gesprek met de manager van beide instellingen die verantwoordelijk was voor beeldzorg 

binnen de organisatie, is via een viertal centrale medewerkers contact gelegd met potentiële 

respondenten, zowel cliënten als zorgverleners. De contactgegevens van cliënten en zorgverleners die 

mee wilden doen met het onderzoek werden vervolgens beschikbaar gesteld, waarna zij benaderd 

konden worden door de onderzoeker. Via email en telefonisch contact werden eventuele vragen met 

betrekking tot het onderzoek beantwoord en interviewafspraken gemaakt. 

Cliënten, met name de verstandelijk gehandicapten, zijn mede geselecteerd op hun vermogen om 

gevoelens en ervaringen in woorden uit te drukken. Dit, omdat gebruik werd gemaakt van interviews 

voor de verzameling van de onderzoeksdata. Binnen de ouderenzorg hoefde hier minder rekening mee 

gehouden te worden. Daarin is vooral gekeken naar de bereidheid van cliënten om aan het onderzoek 

mee te doen en de mate waarin zij ervaring hadden met beeldzorg. 

De opzet van het onderzoek was om binnen iedere case acht respondenten te interviewen, waarvan 

de helft cliënt en de andere helft zorgverlener. In totaal zijn binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg 

uiteindelijk vijf cliënten geïnterviewd. Onder hen was één echtpaar. Dit interview leverde van beide 

respondenten veel vergelijkbare antwoorden op, waarna besloten is tot een extra interview. In de 

ouderenzorg hebben vier interviews met cliënten plaatsgevonden. In beide cases zijn vier 

zorgverleners geïnterviewd. Voorafgaand aan het onderzoek is besloten de interviews met 

verstandelijk gehandicapten zoveel mogelijk zonder de aanwezigheid van een vaste begeleider af te 

nemen. Dit om de invloed die zij, bewust of onbewust, zouden kunnen hebben op de antwoorden van 

de cliënt te beperken. Op verzoek van één van de cliënten is diens begeleider wel bij het interview 

aanwezig geweest. Het interview was voor de cliënt zonder begeleider te spannend. In dit geval kon 

de begeleider de interviewer helpen bij het stellen van de juiste vragen en het interpreteren van de, 

vaak korte, antwoorden van de cliënt. In alle andere gevallen zijn de interviews zonder de 

aanwezigheid van derden afgenomen. 

Alle respondenten hadden een Nederlandse achtergrond. Van de geïnterviewde cliënten was in beide 

cases de helft man en de helft vrouw. Verstandelijk gehandicapte cliënten varieerden in leeftijd van 34 

tot 73 jaar. De leeftijd van de geïnterviewde ouderen lag tussen 59 en 81 jaar. Alle geïnterviewde 
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zorgverleners waren vrouw. De leeftijd van zorgverleners varieerde tussen 24 en 54 jaar. Alle 

respondenten hadden minimaal een jaar ervaring met beeldzorg. In Bijlage 1 is een lijst met (fictieve) 

namen van de respondenten opgenomen.  

 

3.4 DATAVERZAMELING 
Respondenten werden voor aanvang van het interview geïnformeerd over de vertrouwelijkheid van 

het onderzoek. Hun ervaringen zijn geanonimiseerd verwerkt en de rapportage bevat geen 

identificeerbare gegevens zoals woonplaats of leeftijd. Voorafgaand aan het interview werd aan 

respondenten toestemming gevraagd voor het maken van een geluidsopname die uitsluitend voor het 

gebruik van de onderzoeker bestemd is. Geen van de respondenten had hiertegen bezwaar. 

Respondenten waren er eveneens van op de hoogte dat het onderzoek niet in opdracht van de 

zorginstelling werd uitgevoerd maar in het kader van een afstudeertraject. Om zo eventuele sociale 

wenselijkheid in de antwoorden op voorhand zoveel mogelijk te ondervangen. 

Interviews met zorgverleners vonden uit praktisch oogpunt plaats binnen hun werkomgeving. 

Interviews met zorgverleners van de instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg vonden plaats op 

het hoofdkantoor van de instelling. Interviews met zorgverleners van de instelling voor ouderenzorg 

vonden plaats op twee verschillende zorglocaties van de instelling van waaruit de zorgverleners 

werkzaam waren. In alle gevallen werd beeldzorg vanuit deze locatie verleend en kon de setting waarin 

beeldzorg verleend werd worden bezocht door de onderzoeker. De locatie van de interviews met 

cliënten werd door henzelf gekozen. Dit heeft erin geresulteerd dat alle interviews, op één na, 

plaatsvonden bij cliënten thuis. Eén interview vond plaats bij een, op dat moment gesloten, openbare 

gelegenheid waartoe de respondent toegang had. 

Alle interviews werden opgenomen en duurden een half uur tot drie kwartier per respondent. De 

interviews vonden plaats aan de hand van een interviewguide (zie Bijlage 2). Deze vormde een richtlijn 

en de vragen dienden vooral om respondenten te helpen reflecteren op hun ervaringen. De guide 

diende tevens als geheugensteuntje voor de onderzoeker en om er zeker van te zijn dat alle beoogde 

(deel)onderwerpen aan bod kwamen. Als bepaalde onderwerpen niet spontaan aan bod kwamen, 

werd er aan de hand van de vooraf geformuleerde vragen alsnog door de onderzoeker naar gevraagd. 

Het streven van de onderzoeker was om op deze manier zoveel mogelijk recht te doen aan het verhaal 

van de respondent en er daarnaast zorg voor te dragen dat in ieder interview dezelfde onderwerpen 

aan bod kwamen. Dit maakte het mogelijk om in de analyse een vergelijking te maken tussen de door 

respondenten beschreven ervaringen.  

Boeije (2005, p. 58) stelt dat de interviewer er steeds voor moet zorgen dat de vragen die hij of zij stelt 

passen binnen het referentiekader van de respondent. In dit onderzoek is hier, in gesprek met oudere 

en verstandelijk gehandicapte respondenten, extra aandacht aan besteed. De onderzoeker stelde 

zoveel mogelijk korte, open en toegankelijke vragen en trachtte steeds op gelijk niveau met de 

respondent te communiceren. Met name in de interviews met verstandelijk gehandicapten, was het 

van belang de respondenten voldoende tijd te geven om een antwoord op de vraag te vormen en te 

voorkomen dat de onderzoeker dit al te snel voor de respondent trachtte in te vullen. 

 

3.5 ANALYSE 
Alle interviews zijn na afronding woordelijk uitgeschreven. De transcripten die zo ontstonden zijn, 

gebruik makend van het softwarepakket Atlas-ti, digitaal geanalyseerd. De tekst werd uiteengerafeld 
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in fragmenten waarna gelijksoortige relevante tekstfragmenten werden voorzien van dezelfde code. 

De codes ontstonden zowel op basis van de onderzoeksgegevens, als aan de hand van het eerder 

gedane literatuuronderzoek. Vervolgens werden de codes onderverdeeld in zes categorieën die 

overeen komen met de in het theoretische kader besproken onderwerpen (angst en onzekerheid, 

persoonlijk contact, vertrouwen en privacy, rolverdeling, (gedrags)normen en vaardigheden en 

telepresentie). De codeboom die zo ontstond is opgenomen in Bijlage 3. Een categorie “overige” bood 

ruimte aan de codes die op het eerste gezicht niet binnen de zes categorieën konden worden geplaatst. 

Antwoorden van verschillende respondenten konden vervolgens binnen categorieën en codes met 

elkaar vergeleken worden waardoor verbanden konden worden gelegd.  

 

3.6 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 
Betrouwbaarheid is een lastig fenomeen in kwalitatief onderzoek vanwege de weinig 

gestandaardiseerde onderzoeksmethode (Boeije, 2005, p. 147). De betrouwbaarheid, dat wil zeggen: 

de afwezigheid van toevallige of onsystematische vertekeningen van het onderzoeksonderwerp, kan 

worden vergroot door uitgebreide documentatie van het onderzoeksproces, de genomen beslissingen, 

de gevonden (ruwe) data en de wijze waarop deze data geanalyseerd en geïnterpreteerd zijn. De 

mogelijkheid om het onderzoek te herhalen wordt hierdoor vergroot (Maso en Smaling, 2004, pp. 68, 

70). Elementen die in dit onderzoek bijdragen aan de betrouwbaarheid, zijn de uitgebreide beschrijving 

van de uitvoering van het onderzoek in het methoden hoofdstuk en het feit dat alle interviews 

woordelijk zijn getranscribeerd. Hierdoor kon bij de verwerking van de data dicht bij de werkelijkheid 

worden gebleven. Ook de discussie draagt bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Hierin 

worden onder meer aspecten van het onderzoek besproken die verbeterd zouden kunnen worden. 

Daarnaast werden zowel het voorstel als het onderzoeksrapport door vier beoordelaars kritisch 

gelezen. 

Interne validiteit werd nagestreefd door zowel gebruik te maken van literatuur- als empirisch 

onderzoek naar hetzelfde fenomeen. De resultaten van beide methodes bevestigden elkaar in grote 

mate (triangulatie) (Maso en Smaling, 2004, p. 72). Interne validiteit kan in het geding komen wanneer 

respondenten veelvuldig sociaal wenselijke antwoorden geven op gestelde interviewvragen. Dit werd 

beperkt door aandacht te besteden aan het opbouwen van een goede relatie tussen interviewer en 

respondent (rapport) zodat een sfeer ontstond van openheid en vertrouwelijkheid waarin 

respondenten zich vrij voelden om hun ervaringen en meningen te delen (Evers, 2007, p. 42). 

De onderzoeksconclusies zijn generaliseerbaar naar andere zorgsettings die op vergelijkbare wijze 

gebruik maken van beeldzorg. De grote mate van overeenkomst tussen de resultaten van het 

literatuuronderzoek (naar zorg op afstand) en het empirische onderzoek (naar beeldzorg) doen 

vermoeden dat de resultaten zeer waarschijnlijk eveneens generaliseerbaar zijn naar zorginstellingen 

die gebruik maken van andere vormen van zorg op afstand dan beeldzorg. 

  



27 
 

4. RESULTATEN 
Dit hoofdstuk biedt inzicht in de resultaten van het empirische onderzoek naar beeldzorg. Allereerst 

wordt een beschrijving gegeven van de bestudeerde zorginstellingen om een indruk te geven van de 

onderzochte praktijken en de verschillen en overeenkomsten tussen beiden. Vervolgens worden de 

empirische resultaten besproken, aan de hand van de in het literatuuronderzoek onderscheiden 

aspecten van de zorgrelatie die leidend zijn geweest bij het analyseren van de data: angst en 

onzekerheid, persoonlijk contact, vertrouwen en privacy, rolverdeling, (gedrags)normen en 

vaardigheden en telepresentie. Er zal steeds gekeken worden naar verschillen en overeenkomsten 

tussen de ervaringen van geïnterviewde zorgverleners en cliënten en daarnaast zullen eventuele 

verschillen en overeenkomsten tussen de bestudeerde zorginstellingen aan bod komen. Het hoofdstuk 

wordt, net als het theoretisch kader, afgesloten met een samenvattende tabel waarin de resultaten 

van het empirische onderzoek overzichtelijk worden weergegeven. 

 

4.1 BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCHTE ZORGINSTELLINGEN 

4.1.1 CUREA: VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG 
Binnen Curea zijn ruim 850 cliënten aangesloten op beeldzorg. Vier jaar geleden begon de instelling 

met de ontwikkeling hiervan en sinds twee jaar wordt beeldzorg ingezet als een volwaardig onderdeel 

van de zorg voor- en begeleiding van zelfstandig wonende cliënten. Er wordt vanuit het hoofdkantoor 

van de instelling gewerkt met een ‘centrale’ die 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar 

is. Cliënten initiëren het beeldcontact en kunnen op ieder moment inbellen als daar aanleiding voor is. 

Voor het inbellen maakt een deel van de cliënten gebruik van eigen apparatuur zoals laptops en 

tablets. Cliënten kunnen ook gebruik maken van een tablet die door de instelling ter beschikking wordt 

gesteld. Op dit moment zijn deze tablets uitsluitend door de cliënten te gebruiken voor beeldzorg. 

Cliënten kunnen geen andere toepassingen installeren en geen gebruik maken van internet. Op hun 

eigen apparatuur kunnen zij dit wel. Een klein aantal cliënten belt in met de telefoon, omdat zij 

bijvoorbeeld geen internet hebben of niet om kunnen of willen gaan met een laptop of tablet. 

Beeldzorg is een ontwikkeling die voortkomt uit de wens van Curea om kwalitatief hoogwaardige zorg 

te (blijven) leveren, binnen beperkter wordende financiële ruimte. Het aantal uren nabije zorg is de 

afgelopen jaren bij de meeste cliënten afgenomen. Beeldzorg neemt een deel van die zorg over. De 

overgebleven nabije zorg wordt veelal door één of twee vaste zorgverleners uitgevoerd die de cliënt 

al langer kennen. Beeldzorg wordt verleend door een team van ruim twintig beeldzorgmedewerkers. 

Hoewel zij ook ervaring hebben met nabije zorg en begeleiding van cliënten, werken zij nu uitsluitend 

als beeldzorgmedewerker. Omdat zij werken met een grote groep cliënten, kennen zij niet alle cliënten 

persoonlijk. Welke medewerker cliënten via beeldzorg speken is afhankelijk van wie er op dat moment 

aan het werk is, cliënten kunnen hierin geen keuze maken. Alleen als daar een gegronde reden voor is, 

kunnen cliënten worden doorverbonden met een collega. Er wordt bewust afstand genomen van het 

idee van de zorgverlener als een ‘maatje’ van de cliënt. Dit is een taak die meer en meer bij het netwerk 

van cliënten komt te liggen. Het doel is om meer afstand te creëren tussen cliënt en zorgverlener en 

cliënten zelfstandiger te laten worden. 

Curea heeft een softwarepakket laten ontwikkelen dat eenvoudig en gebruiksvriendelijk is, zodat het 

voor zoveel mogelijk cliënten toegankelijk is. Met één druk op de knop kan door de cliënt een gesprek 

aangevraagd worden. Ondanks dat de technologie achter beeldzorg niet bijzonder ingewikkeld is, is er 

ongeveer anderhalf jaar gewerkt aan het optimaliseren ervan. Zo bleek in de praktijk bijvoorbeeld dat 

het voor een goed gesprek belangrijk is dat cliënten direct oogcontact hebben met de zorgverlener. 

Omdat een webcam het beeld altijd enigszins van boven weergeeft, wordt er nu gewerkt met een 
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speciaal beeldscherm dat ervoor zorgt dat cliënten altijd het gevoel hebben recht door de zorgverlener 

aangekeken te worden. Na het gesprek wordt de cliënt gevraagd het gesprek te beoordelen door 

middel van een ‘smiley’. Cliënten kunnen zo aangeven of zij het gesprek prettig vonden, redelijk of 

onprettig. Deze informatie wordt gedeeld met de zorgverlener die de cliënt net heeft gesproken. Om 

cliënten te laten wennen aan beeldzorg, worden vaak ‘wenafspraken’ gemaakt waarbij de cliënt samen 

met diens persoonlijk begeleider kort inbelt. Ook kunnen cliënten in de ‘centrale’ komen kijken op 

open dagen, om zo een beeld te krijgen van de beeldzorgsetting en een aantal beeldzorgmedewerkers 

te ontmoeten. 

Beeldzorgmedewerkers krijgen trainingen in onder meer gespreksvoering, die hen helpen om cliënten 

ook via beeldzorg goed te kunnen begeleiden. Ook leren zij zakelijk en bondig te rapporteren, zodat zij 

van het gesprek een korte rapportage kunnen schrijven in het online dossier van de cliënt. Zowel de 

inhoud, als bijvoorbeeld de tijdsduur van een gesprek worden hierin opgenomen. Van eventuele 

zorgmomenten bij de cliënt thuis worden eveneens aantekeningen gemaakt in dit dossier. Op die 

manier kan betere samenwerking tussen beeldzorg en nabije zorg worden gerealiseerd.  

 

4.1.2 SAMENZORG: OUDERENZORG 
SamenZorg zet beeldzorg met name in bij ‘vervangbare zorg’ voor zelfstandig wonende cliënten. 

Vervangbare zorg wil zeggen dat de zorgtaak in plaats van door een zorgverlener aan huis, ook via het 

beeld kan worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan het doorgeven van bloedsuikerwaarden door 

suikerpatiënten, het controleren van een stoma, maar ook geestelijke vormen van ondersteuning en 

hulp bij de inname van medicijnen. Aanvankelijk maakten ook enkele cliënten die in een 

aanleunwoning wonen gebruik van beeldzorg, maar voor hen blijkt beeldzorg vaak weinig toe te 

voegen, omdat zorgverleners fysiek dichtbij zijn en vaak al langskomen voor nabije zorg. Beeldzorg 

wordt sinds ruim twee jaar aangeboden en op dit moment maken ongeveer 15 tot 20 cliënten er 

gebruik van. Beeldzorg maakt nog niet standaard deel uit van het zorgplan, maar wordt aangeboden 

aan die cliënten voor wie het geschikt wordt geacht of die er zelf om vragen. Op dit moment wordt 

beeldzorg vrijwel altijd in combinatie met nabije zorg aangeboden 

Beeldzorg wordt binnen SamenZorg uitsluitend voor geplande zorg ingezet. Dit betekent dat cliënten 

rond een vooraf vastgestelde tijd, bijvoorbeeld tussen elf en twaalf uur, door een zorgverlener via 

beeldzorg gebeld worden. Cliënten kunnen beeldzorg niet gebruiken om zelf contact op te nemen met 

een zorgverlener op een moment dat zij daar behoefte aan hebben. Er is geen ‘centrale’ die 24 uur per 

dag bereikbaar is zoals bij Curea. Cliënten maken voor beeldzorg gebruik van door de instelling 

beschikbaar gestelde tablets. De tablets kunnen tevens gebruikt worden voor andere toepassingen 

zoals internet, Skype en spelletjes. 

Beeldzorg wordt onder meer ingezet om de zelfstandigheid van cliënten te ondersteunen. Het stelt 

hen in staat zelf te komen tot oplossingen, al dan niet met hulp op afstand. Doordat er minder vaak 

een zorgverlener bij cliënten thuis hoeft te komen, biedt beeldzorg hen tevens meer privacy. Net als 

bij Curea vervangt beeldzorg bij SamenZorg een deel van de nabije zorg. In tegenstelling tot Curea, 

waar een team van zorgverleners zich uitsluitend richt op beeldzorg, verlenen zorgverleners van 

SamenZorg (vanaf een bepaald opleidingsniveau) zowel beeldzorg als nabije zorg. Zij gebruiken voor 

beeldzorg, net als cliënten, een tablet. Over het algemeen wordt beeldzorg vanuit een rustige ruimte 

op kantoor verleend en in sommige gevallen vanuit de auto van de dienstdoende zorgverlener. 

Doordat zorgverleners binnen SamenZorg zowel nabije zorg als beeldzorg verlenen bij dezelfde 

cliëntengroep, kennen zij cliënten vrijwel altijd voorafgaand aan een beeldzorggesprek.  
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Een belangrijke voorwaarde voor het werken met beeldzorg is dat de software goed werkt. Deze is 

eenvoudig te bedienen voor zowel cliënten als zorgverleners. Storingen in de verbinding zorgen echter 

geregeld voor ergernis en maken een goed gesprek soms lastig. Binnen SamenZorg wordt gebruik 

gemaakt van een beeldbelapplicatie van een externe aanbieder. Cliënten kunnen gebruik maken van 

een telefonische helpdesk van de softwareproducent wanneer beeldbellen niet werkt. Als het nodig is 

helpt een vrijwilliger van de instelling cliënten om vertrouwd te raken met de tablet. Zorgverleners 

krijgen een training in het gebruik van beeldzorg. Rapportage over de gevoerde beeldzorggesprekken 

vindt net als bij Curea digitaal plaats. Zorgverleners kunnen op die manier voorafgaand aan het contact 

met de cliënt, zien wat er tijdens eerdere gesprekken besproken is en hier rekening mee houden. 

 

4.2 RESULTATEN 

4.2.1 ANGST EN ONZEKERHEID 
Beeldzorg betekent voor vrijwel alle respondenten een grote verandering in de zorgverlening. Grote 

veranderingen gaan vaak gepaard met angst en onzekerheid en dat is ook bij de introductie van 

beeldzorg het geval. Veel zorgverleners en cliënten waren in eerste instantie sceptisch. Zorgverleners 

waren, op een enkeling na, bang dat cliënten beeldzorg niet zouden accepteren of er niet mee om 

zouden kunnen gaan. Zij vreesden daarnaast dat de zorg onpersoonlijk zou worden en zijn karakter 

zou verliezen, dat het moeilijker zou worden om cliënten in de gaten te houden en dat de zorgkwaliteit 

achteruit zou gaan.  

Met name zorgverleners binnen Curea waren bang dat zij niet langer in staat zouden zijn zorg op maat 

te leveren. Als vaste nabije zorgverlener waren zij gewend wekelijks bij hun cliënten thuis te komen, 

waardoor zij hen heel goed leerden kennen. Als beeldzorgmedewerker staan zij meer op afstand en 

leren zij hun cliënten minder goed kennen. Dit maakt het moeilijker om bijvoorbeeld spanningen en 

andere subtiele signalen op te pikken. Ook zorgverleners bij SamenZorg beamen dit. De ervaring heeft 

zorgverleners echter geleerd dat beeldzorg ook voordelen heeft. 

“Beeldzorg is héél anders dan wat ik al héél lang doe, waarvan ik dacht dat het altijd goed was ook 
trouwens. En nu doe ik dit. Het is natuurlijk wennen, maar dat is eigenlijk zo gebeurd. Hoe moet ik het 
uitleggen? Als je ziet wat een impact beeldzorg heeft met zo'n kort gesprek op cliënten, terwijl je met 

begeleiding individueel thuis soms wel een uur bezig bent met een gesprek. Het is heel leuk om te zien, en 
daar word je heel enthousiast van!” 

Loes, zorgverlener Curea 

Zorgverleners die in eerste instantie terughoudend waren, ervoeren beeldzorg na verloop van tijd 

eveneens als een waardevolle aanvulling op nabije zorg, die hen in staat stelt cliënten ook op afstand 

te helpen. Een aantal zorgverleners, zowel binnen de ouderenzorg als binnen de verstandelijk 

gehandicaptenzorg, gaven aan beeldzorg in de huidige tijd een passende ontwikkeling te vinden. Het 

is volgens hen niet meer van deze tijd om voor ieder zorgmoment naar cliënten toe te gaan, wanneer 

technologie het mogelijk maakt de zorg op afstand te verlenen. Zij zien mogelijkheden om de inzet van 

beeldzorg uit te bereiden naar een ‘bezoek’ aan bijvoorbeeld de huisarts of fysiotherapeut. Hoewel 

zorgverleners in eerste instantie veelal bang waren dat beeldzorg een nadelige invloed op de zorg zou 

hebben, zien zij beeldzorg nu als een tool die cliënten kan helpen zelfstandiger te functioneren en meer 

eigen verantwoordelijkheid te nemen in het zorgproces. Daarnaast wordt beeldzorg ervaren als 

doelgerichter en minder tijdrovend dan nabije zorg. Beeldzorg past binnen de ontwikkeling naar 
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vraaggerichte zorg, het zo lang mogelijk behouden van eigen regie door de cliënt en de groter 

wordende rol van mantelzorg vanuit het netwerk van cliënten. 

“En ze houden wat meer hun zelfredzaamheid. Terwijl, op het moment dat wij binnen zijn dan is het van 'kan 
je dit nog even doen, kan je dat nog even doen?'. Terwijl als wij wat meer op afstand zijn, zijn ze ook 
genoodzaakt om dingen zelf te doen. En dat is nu wel de tijd. Dat mensen toch langer zichzelf kunnen 

bedruipen.” 

Annelies, zorgverlener SamenZorg 

Cliënten waren in veel gevallen bang het warme, hechte contact met hun vaste nabije zorgverlener(s) 

te verliezen. Hun zorguren namen in de afgelopen jaren af en zij zagen beeldzorg veelal als een 

goedkoop alternatief voor de nabije zorg die zij gewend waren. Cliënten hadden soms het gevoel dat 

hen met de introductie van beeldzorg iets werd afgenomen. Zij stonden er daardoor in eerste instantie 

lang niet altijd voor open. 

“Er komen minder mensen, minder begeleiding bij cliënten over de vloer. Voor cliënten is dat heel duidelijk 
iets van 'dat wordt weggehaald omdat er minder geld is'. Zo gaat dat in het hoofd van de cliënt. En 

‘beeldzorg dat hoef ik niet, want zij zorgen ervoor dat mijn begeleider minder bij mij komt', die redenering is 
vrij kort door de bocht maar die is best vaak bij de cliënt aanwezig.” 

Anne, zorgverlener Curea 

“Nou ja, naar mijn indruk is het me niet echt gevraagd. Het werd me meer een soort van toegeschoven. Ze 
zeiden van ‘we gaan minder uren bij je komen en daarvoor heb je dan beeldzorg’.” 

Peter, cliënt Curea 

In de ouderenzorg werd beeldzorg door cliënten niet zozeer ervaren als een bezuinigingsmaatregel, 

maar meer als een praktische manier om contact te houden met de zorgverleners die anders vaker bij 

hen aan huis moesten komen. Hoewel ook ouderen zich ervan bewust waren dat beeldzorg 

zorgverleners tijd bespaart ten opzichte van de tot dan toe gebruikelijke nabije zorg. Sommige 

geïnterviewde ouderen zagen beeldzorg in eerste instantie vooral als een interessant experiment. 

Het streven van beide zorginstellingen was om beeldzorg tot een volwaardig onderdeel van het 

zorgproces te maken. Daartoe moest het een plek krijgen in de zorg en de levens van de gebruikers en 

dit kost tijd en aandacht. Zeker wanneer cliënten weinig of geen ervaring hebben met het werken met 

een computer of tablet. 
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“Ja het is totaal nieuw, mensen kennen het niet. Dus het is raar en het is soms ook spannend en eng. Dat 
ervaren cliënten negen van de tien keer wel zo. Ze hebben echt even tijd nodig om te wennen. Het zijn er 

maar een paar die meteen zeggen van: 'nou kom maar door, ik hoef die begeleider ook niet meer'.” 

Roelien, zorgverlener Curea 

Interviewer: “Hoe vond je het in het begin, toen je net beeldzorg kreeg?” Respondent: “Ja even onwennig, 
maar het wende ook wel weer snel want ik deed natuurlijk ook al aan skypen.” 

Ilona, cliënt Curea 

Met name verstandelijk gehandicapte cliënten gaven aan beeldzorg in eerste instantie spannend te 

vinden. Zelfs als zij ervaring hadden met het omgaan met een smartphone, tablet en/of computer. 

Slechts één van hen ervoer beeldzorg al snel als een gelijkwaardig alternatief voor nabije zorg. Ouderen 

hadden opvallend genoeg minder moeite om aan beeldzorg te wennen. Hoewel zij, net als de andere 

cliënten, het persoonlijk contact van nabije zorg soms misten. Alle geïnterviewde ouderen hadden 

ervaring met het werken met computers. Dit hielp hen bij het leren omgaan met beeldzorg. 

Interviewer: “Hoe was het om aan beeldzorg te wennen?” Respondent: “Ja dat was wel anders. Dat was wel 
een beetje eng. Dan moest ik inbellen terwijl ik die persoon die ik belde helemaal niet kende. In het begin 

durfde ik ook niet zo goed te praten. Via zo'n computer. Maar nu is het gewoon een gewoonte. Nu is het niet 
meer eng.” 

Joost, cliënt Curea 

Alle respondenten, zowel zorgverleners als cliënten, gaven aan dat wennen aan het werken met 

beeldzorg in de praktijk min of meer vanzelf ging door het gewoon te doen. Cliënten werden 

gemotiveerd om beeldzorg uit te blijven proberen, soms met een zorgverlener of een bekende van de 

cliënt in de buurt, of door middel van een hele korte “wen-afspraak”. Zowel de vaste zorgverlener als 

het netwerk van de cliënten speelden een belangrijke rol. Wanneer zij het gebruik van beeldzorg 

ondersteunden en aanmoedigden konden cliënten hier sneller aan wennen dan wanneer zij beeldzorg 

afkeurden. Bij Curea werden in veel gevallen, in overleg met de vaste zorgverlener van cliënten, 

afspraken gemaakt over wat cliënten prettig vinden om via beeldzorg te bespreken en wat niet, hoe 

zij graag benaderd willen worden e.d. Hoeveel tijd cliënten nodig hadden om aan beeldzorg te wennen 

verschilde, evenals het enthousiasme waarmee zij beeldzorg ten tijde van het interview gebruikten. 

Hoewel zij allen de meerwaarde ervan inzagen, maakte de één er makkelijker en vaker gebruik van dan 

de ander. 

 “De één vindt het hartstikke leuk om beeldzorg te doen en je privacy te behouden. De ander die is echt van 
het persoonlijk contact en die heeft het eigenlijk liever niet. Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat hij of zij het 

gewoon kan.” 

Ilse, zorgverlener SamenZorg 
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4.2.2 PERSOONLIJK CONTACT 

Zorgverleners 

Geïnterviewde zorgverleners, allen met ervaring in het geven van nabije zorg, beschrijven dat zij het in 

eerste instantie soms moeilijk vonden om te geloven dat met beeldzorg een zelfde mate van 

vertrouwelijkheid en openheid in gesprekken met cliënten zou kunnen worden bereikt, als bij nabije 

zorg. Een aantal van hen, met name binnen Curea, waren bang het persoonlijk contact kwijt te raken. 

“Dat was mijn grootste bezwaar dat ik dacht, nou cliënten gaan dat nooit pikken. Dat ze iedere keer een 
ander aan de lijn krijgen. Dat dacht ik echt hoor. En ik dacht ook, ze kunnen met beeldzorg nooit precies zien 
wat mijn cliënt nodig heeft. […] Ik had zoiets van 'ja maar goed ik kom daar wekelijks, en ik zie daar wekelijks 
van alles gebeuren, dus hoe kan dat nou op afstand goed gaan?' En het is dan heel bijzonder om te zien dat 

dat wel werkt. Op een andere manier, maar het werkt wel.” 

Loes, zorgverlener Curea 

In de praktijk bleek de angst voor verslechterd contact in de meeste gevallen ongegrond. Ook via 

beeldzorg blijkt goede en persoonlijke zorg mogelijk. Sommige andere zorgverleners gaven aan vanaf 

het begin vertrouwen te hebben gehad in beeldzorg. Zij hoefden er nauwelijks aan te wennen. 

Inmiddels zijn alle geïnterviewde zorgverleners aan beeldzorg gewend, maar het persoonlijke contact 

en de relatie met cliënten is in veel gevallen veranderd. De mate waarin veranderingen zich voordoen 

verschilt tussen de beide bestudeerde zorginstellingen. 

 

1. Curea 

Sinds Curea gebruik maakt van beeldzorg, wordt er onderscheid gemaakt tussen zorgverleners die 

beeldzorg verlenen en zorgverleners die nabije zorg verlenen. Hoewel alle geïnterviewde zorgverleners 

ervaring hadden met het verlenen van nabije zorg, waren zij op het moment van het interview 

werkzaam binnen het beeldzorgteam. De groep cliënten die zij spreken, groeide van ongeveer twaalf 

tot zeventien cliënten per zorgverlener, tot een paar honderd. Zorgverleners spraken cliënten 

uitsluitend via beeldzorg en leerden hen hierdoor minder snel en minder goed kennen. Deze relatieve 

onbekendheid met- en de groter geworden afstand tot cliënten zorgt ervoor dat de relatie met cliënten 

zakelijker, doelgerichter en minder persoonlijk is geworden. 

Een hechte band tussen zorgverlener en cliënt wordt veelal gezien als iets positiefs. Ook de 

geïnterviewde zorgverleners waren deze mening over het algemeen toegedaan. Het heeft echter 

eveneens nadelen, die in het gebruik van beeldzorg soms duidelijk naar voren komen. Een van de 

voordelen van de onder invloed van beeldzorg veranderde zorgrelatie, is volgens zorgverleners dat het 

voor cliënten in veel gevallen makkelijker is geworden om gesprekken over lastige onderwerpen, zoals 

seksualiteit, te voeren. Bij nabije zorg komt de zorgverlener dichtbij, wat het moeilijker maakt voor 

cliënten om een beladen onderwerp ter sprake te brengen. Omdat beeldzorgmedewerkers letterlijk 

en gevoelsmatig meer op afstand staan, en cliënten eventueel zelfs hun beeld uit kunnen zetten zodat 

zij nog minder zichtbaar zijn, voelt het contact veiliger. 
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“Ik merk wel dat sommige dingen makkelijker bespreekbaar worden [met beeldzorg]. Dat merk ik heel erg. 
Ook seksualiteit is veel makkelijker te bespreken voor cliënten. Daar over praten is best wel een ding. En dan 

zit zo'n begeleider ook nog eens bij jou op de bank, in jouw huis. Dat is toch dichtbij. En dat komt vaak té 
dichtbij, terwijl als je dan met beeldzorg daar ineens op inspringt omdat cliënten een opmerking maken, dat 

gaat dan toch vanzelf wel makkelijker.” 

Roelien, zorgverlener Curea 

Het hechte contact dat in de nabije zorg vaak tussen zorgverlener en cliënt bestaat, resulteert er 

bovendien in sommige gevallen in dat cliënten dingen niet bespreken uit angst hun zorgverlener te 

kwetsen. Met beeldzorgmedewerkers hebben cliënten over het algemeen een minder hechte band, 

wat ervoor zorgt dat dit effect niet of minder optreedt. 

Andere nadelen van hecht persoonlijk contact tussen zorgverlener en cliënt die tijdens de interviews 

werden benoemd, zijn het risico op beroepsblindheid en de daarmee samenhangende kans dat 

afwijkend gedrag van cliënten niet meer als zodanig wordt herkend. In de nabije zorg tracht men deze 

risico’s veelal te beperken door cliënten na verloop van tijd te koppelen aan een andere zorgverlener, 

of door te werken met twee zorgverleners die de zorg voor een cliënt afwisselen. Bij beeldzorg, zoals 

dat binnen Curea georganiseerd is, gebeurt dit in feite vanzelf. 

Het hebben van een hechte band met een kleine groep cliënten heeft ook voordelen. Deze voordelen 

ontstaan alleen wanneer zorgverlener en cliënt elkaar gedurende een langere periode regelmatig 

spreken. Zorgverleners kunnen subtiele signalen van cliënten bijvoorbeeld vaak beter oppikken en 

interpreteren. Bij beeldzorg gaan ze makkelijker verloren. Op basis van hun ervaring met cliënten 

kunnen nabije zorgverlener soms beter inschatten wat een cliënt nodig heeft en het is makkelijker voor 

hen om een goede vertrouwensrelatie met de cliënt op te bouwen. 

 

2. SamenZorg 

Zorgverleners van SamenZorg ervaren, als gevolg van de inzet van beeldzorg, eveneens veranderingen 

in het contact met cliënten. Omdat SamenZorg ervoor gekozen heeft om beeldzorg uit te laten voeren 

door medewerkers die eveneens bij cliënten thuis komen, is de impact op het persoonlijke contact 

minder groot in vergelijking met Curea. Zorgverleners ervaren het contact via beeldzorg anders dan 

het contact in real life, maar de manier waarop zij zich tot cliënten verhouden verandert niet wezenlijk.  

De waardering van het beeldzorgcontact is wisselend. Twee zorgverleners gaven aan ook via beeldzorg 

alles met cliënten te kunnen bespreken zolang zij hiervoor voldoende rust, aandacht en tijd hadden. 

In hun ervaring verschillen beeldzorggesprekken weinig van gesprekken bij cliënten thuis. 

“Ik kan het allebei even waardevol vinden. Want vergeet niet, dat beeld dat liegt ook niet. Het is net zo 
helder beeld als dat ik jou face-to-face ontmoet. […] Je ziet mensen ook echt in beeld, hetzelfde als dat je op 
huisbezoek zou zijn. Dus mensen zijn ook wel geneigd om te zeggen wat ze vinden en hoe het met ze is en zij 
zien jou ook. En als jij echt er zit met een soort van rust, 'nou ik ben er even voor u,' dan komt dat ook echt 

wel los. Als je daar echt even een goed momentje voor hebt, goed oogcontact maakt en even laat weten dat 
je er bent.” 

Maaike, zorgverlener SamenZorg 
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Ook de andere twee zorgverleners ervaren beeldzorg als een goede aanvulling op nabije zorg. De 

kanttekening die zij plaatsen is dat beeldzorg slechts een deel van de cliënt in beeld brengt. Zij missen 

bij beeldzorg de informatie uit de omgeving van de cliënt. Bij nabije zorg zouden zij deze informatie 

wel kunnen oppikken. Daarnaast vertellen cliënten via beeldzorg over het algemeen minder dan in een 

gesprek bij hen thuis en is het niet mogelijk om fysiek contact met cliënten te maken.  

“Ik vind het meer afstandelijk. Ik heb liever gewoon persoonlijk contact. Want bijvoorbeeld, dan vertellen ze 
wat en daar worden ze dan emotioneel van en dan denk ik, ja je kan zo'n mens niet even een hand op haar.. 

jouw hand op de hare leggen of een arm om d'r heen slaan ofzo, dat lukt dan niet. Dan moet je echt, met 
woorden, moet je dat gaan opvangen en daar heb ik weleens moeite mee.” 

Ilse, zorgverlener SamenZorg 

 

3. De zorgrelatie volgens zorgverleners 

Zorgverleners kregen allen de vraag voorgelegd wat zij verstaan onder een goede zorgrelatie en hoe 

het contact met cliënten er dan uitziet. Opvallend was dat het belangrijkste element van een goede 

zorgrelatie de professionele afstand tot de cliënt bleek te zijn. Hoewel alle zorgverleners zich erg 

betrokken voelen bij hun cliënten en met hen een warme band proberen op te bouwen, komt het de 

zorg ten goede als zij voldoende afstand houden. Het werd belangrijk gevonden om er steeds op 

gericht te zijn de cliënt te helpen en te ondersteunen. Om niet te veel vanuit het eigen referentiekader 

te reageren en te allen tijde een luisterend oor te bieden. Ook het creëren van vertrouwen en een 

respectvolle omgang met cliënten werden belangrijk gevonden. Het is voor goede zorg en een goede 

zorgrelatie niet noodzakelijk om een persoonlijke ‘klik’ met de cliënt te hebben. Hoewel dit prettig kan 

zijn, werd het vooral gezien als een bijkomstigheid, niet als een noodzakelijke voorwaarde. In hun 

beschrijving van een goede zorgrelatie maakten zorgverleners geen onderscheid tussen beeldzorg en 

nabije zorg. Wel benoemden een aantal zorgverleners dat het via beeldzorg makkelijker is om een 

professionele afstand te bewaren. Allen gaven de voorkeur aan een combinatie van beeldzorg en 

nabije zorg om cliënten optimaal te kunnen ondersteunen. 

 

Cliënten 

1. Curea 

Niet iedereen maakt even veel en even gemakkelijk gebruik van beeldzorg en het kostte de één meer 

tijd om eraan te wennen dan de ander. Alle cliënten gaven echter aan dat zij het prettig vinden dat zij 

op ieder moment contact kunnen opnemen via beeldzorg en met hun verhaal bij een zorgverlener 

terecht kunnen. Toch vonden de meeste cliënten beeldzorg minder persoonlijk dan nabije zorg. Dit 

zorgt ervoor dat cliënten lang niet alles via beeldzorg bespreken. Zorgverleners gaven aan dat 

beeldzorg bij uitstek geschikt is voor het bespreken van lastig onderwerpen zoals seksualiteit. Cliënten 

geven echter aan dat zij het prettiger vinden om hele persoonlijke onderwerpen in real life te 

bespreken. Met een zorgverlener die zij al langer kennen en waarmee zij een vertrouwensband 

opgebouwd hebben. 



35 
 

“Ja via een beeldscherm ga ik niet gauw praten over seksualiteit. Dat heb ik dan liever face-to-face hier. Ook 
andere persoonlijke dingen die ik niet bij beeldzorg kwijt kan bespreek ik met het wijkteam [nabije zorg]. Ik 

ben hier wat losser, ik kan mezelf zijn. Soms is het wel irritant als je het dan via het beeldscherm moet doen. 
Dan kan je niet vrijuit praten voor je gevoel, voor mijn gevoel dan hè.” 

Janna, cliënt Curea 

Voor cliënten is het belangrijk om hun zorgverlener te kennen. Dit verbetert het contact. Er moet een 

‘klik’ zijn met iemand en dat hebben cliënten niet met iedereen. Cliënten geven dan ook allemaal aan 

dat zij het lastig vinden dat zij steeds iemand anders spreken als zij via beeldzorg communiceren. Niet 

alleen omdat zij diegene niet goed kennen, maar ook omdat het hen het gevoel geeft dat zij hun 

verhaal steeds opnieuw moeten vertellen. 

“Ik vind het nog wel moeilijk om echt hele persoonlijke dingen met beeldzorg te bespreken. Ik denk in mijn 
geval omdat ik eigenlijk niet echt weet wie ik aan de lijn krijg. Ik spreek steeds iemand anders. Er zijn er wel 
een paar bij die ik wel een beetje ken, maar ik krijg toch nog wel heel veel verschillende mensen aan de lijn.” 

Peter, cliënt Curea 

Daarnaast gaf één van de cliënten aan beeldzorg erg onpersoonlijk te vinden omdat het onmogelijk is 

om fysiek contact te maken. Voor deze cliënt was het op sommige momenten heel belangrijk om een 

troostende arm om zich heen te kunnen voelen. Alle cliënten gaven de voorkeur aan een combinatie 

van beeldzorg en nabije zorg. 

 

2. SamenZorg 

Ouderen blijken, net als de verstandelijk gehandicapten, een voorkeur te hebben voor nabije zorg. Zij 

vinden dit persoonlijker en gezelliger, er komen meer en andere dingen ter sprake en de gesprekken 

verlopen vaak makkelijker. De voorkeur van ouderen is echter minder sterk dan bij verstandelijk 

gehandicapten en geldt niet voor iedereen. Eén cliënt vond nabije zorg en beeldzorg even waardevol 

en persoonlijk en één cliënt gaf zelfs de voorkeur aan beeldzorg. Hoewel deze cliënt in eerste instantie 

niet voor beeldzorg open stond, leerde de ervaring dat het een hele prettige zorgvorm is. Deze cliënt 

voelde zich door beeldzorg minder van zorgverleners afhankelijk, omdat ze minder vaak bij de cliënt in 

huis kwamen. Daarnaast gaf de tablet de cliënt een vorm van ontspanning. Het gesprek bleef voor het 

gevoel van deze cliënt hetzelfde.  

Alle cliënten gaven aan dat zij hun zorgverleners waarderen en hen redelijk tot goed kennen. Het 

hebben van een goede band was voor de meesten een belangrijk onderdeel van het contact. Cliënten 

vonden het daarnaast belangrijk om het gevoel te hebben dat er goed naar hen geluisterd wordt. Het 

scherm maakt dit tijdens beeldzorg zichtbaar.   
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“Het is fijn om te kunnen zien met wie je praat. Aan gezichten kan je veel zien. Ik vind altijd dat ze goed 
luisteren, ze zijn heel serieus. We geiten heel veel maar als er maar iets is waarvan ze merken 'oh ze heeft er 

vandaag geen fut voor’ dan zijn ze gewoon heel professioneel maar ook heel lief.” 

Mevr. Barendts, cliënt SamenZorg 

Net als verstandelijk gehandicapten, gaven ouderen aan liever één of een klein aantal vaste 

zorgverleners te hebben dan steeds wisselende gezichten. Mede omdat zorgverleners hen dan beter 

leren kennen en zij hun verhaal niet steeds opnieuw hoeven te doen. Dit geldt niet alleen voor 

beeldzorg maar voor de zorg in het algemeen. De onmogelijkheid van fysiek contact via beeldzorg, een 

troostende arm en het gevoel van fysieke nabijheid, werd in de ouderenzorg door twee cliënten als 

een gemis ervaren. 

“Nou dan vertel je dingen over jezelf. Nou oké, dan weten ze dat. En de week erop heb je weer een ander. Die 
vraagt weer 'en, wat heb je dan?', ik dacht sjongejonge moet ik het weer uit gaan leggen. Oké de tweede, 
dat zou kunnen. Maar dan kreeg ik weer een ander, weer... Ja dag! Ik zeg 'het gaat goed'. Klaar, ik ben er 

klaar mee!” 

Dhr. van Zuilen, cliënt SamenZorg 

 

4.2.3 VERTROUWEN EN PRIVACY 
Voor vrijwel alle geïnterviewde cliënten geldt, dat er onderwerpen zijn die zij bij voorkeur met hun 

vaste zorgverlener bespreken tijdens een gesprek in real life in plaats van via beeldzorg. Cliënten 

vinden het moeilijk om te benoemen waarom zij beeldzorg niet voor ieder gesprek prettig vinden. 

Enerzijds heeft dit te maken met het eerder besproken ‘persoonlijke contact’ en de band die veel 

cliënten met hun vaste nabije zorgverlener hebben, maar niet of in mindere mate met medewerkers 

van beeldzorg. Maar ook als zorgverleners zowel nabije- als beeldzorg bij dezelfde cliënten verlenen, 

zoals bij SamenZorg het geval is, valt op dat cliënten in de beeldzorgsituatie vaak minder spraakzaam 

zijn.  

“Op het moment dat ik er ben vertellen mensen meer dan wanneer ik beeldzorg geef. Sommige cliënten 
kletsen aan één stuk door, maar we hebben ook cliënten waar wij veel meer vragen moeten stellen, ‘hoe is 
het weekend geweest, heeft u nog wat gedaan’. Sommige cliënten zeggen dan alleen 'ja ja nee hoor gaat 

allemaal goed, gaat allemaal goed, niks aan de hand', ja en dat is het dan. En dan moet je wel een gesprek 
gaande houden. Terwijl, dat blijf ik bijzonder vinden, op het moment dat ik binnenkom dan hebben ze aan 

één stuk een verhaal.” 

Annelies, zorgverlener SamenZorg 

Wat hierbij een rol kan spelen, is dat deze cliënten zich ervan bewust zijn dat ze maar een beperkt 

beeld hebben van de omgeving van de zorgverlener en dat het bijvoorbeeld mogelijk is dat er buiten 

beeld anderen met het gesprek meeluisteren. Twee cliënten noemen dit expliciet als reden om zich 

minder vrij te voelen in het gesprek. 
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Zorgverleners zijn zich ervan bewust dat de omgeving waarin zij zich bevinden invloed heeft op het 

beeldzorggesprek. Binnen Curea wordt beeldzorg daarom vanuit een speciaal voor beeldzorg 

ingerichte ruimte verleend. Schotten voorkomen dat medewerkers elkaars beeldscherm kunnen zien, 

headsets voorkomen dat zij elkaars gesprekken kunnen volgen en een speciaal beeldscherm zorgt 

ervoor dat de zorgverlener de cliënt altijd recht aankijkt. Binnen SamenZorg wordt beeldzorg vanuit 

verschillende ruimtes verleend door middel van een tablet. Hoewel de ruimtes niet speciaal voor 

beeldzorg zijn ingericht, zijn zorgverleners zich ook hier bewust van het belang van een rustige en 

vooral private omgeving. Zij hebben daarom afspraken gemaakt op welk moment en vanuit welke 

ruimte beeldzorg verleend wordt. Collega’s mogen de ruimte op dat moment niet betreden. Op deze 

manier wordt de privacy van cliënten gewaarborgd en wordt voorkomen dat zorgverleners en/of 

cliënten afgeleid raken door mensen die door het beeld heen lopen. 

“Wij hebben een afspraak in het team, we hebben kantoor in kantoor en we hebben de laatste keer 
afgesproken als we gaan beeldbellen doen we op beide deuren een 'niet storen' kaart, dan moeten collega’s 
even weg blijven. Even een momentje tussen twee. Het is ook een soort privacy dingetje. Cliënten vertellen je 

alles, dat is niet voor iedereen bedoeld. Dus cliënten zijn ook in de veronderstelling dat ze alleen met jou 
spreken en dan kan het niet zo zijn dat daar collega's in en uit wandelen.” 

Maaike, zorgverlener SamenZorg 

Cliënten van SamenZorg die veel waarde hechten aan hun privacy, vinden beeldzorg in veel gevallen 

een prettig alternatief voor nabije zorg omdat er geen of minder zorgverleners bij hen thuis komen. 

Het zijn met name relatief jonge cliënten die veel waarde aan hun privacy hechten. Zij hebben 

weliswaar zorg nodig, maar willen tevens het liefst zoveel mogelijk hun eigen leven leiden zonder 

inmenging en afhankelijkheid van zorgverleners. Beeldzorg biedt hen deze mogelijkheid. 

“Ik merk dat vooral met jongere cliënten, dat die vaak juist heel erg gesteld zijn op hun privacy. Zij vinden het 
gewoon heel vervelend als er elke keer iemand komt. Meer nog dan de mensen die wat ouder zijn.” 

Annelies, zorgverlener SamenZorg 

“Ik ben nog geen oude bok. Ik ben in mijn hoofd nog heel jong. Maar met die zorg voel ik me wel een beetje 
een oude lul. Daar ben ik nu wel een beetje overheen maar dat had ik in het begin wel. Van ‘oh, houd mij niet 
in de gaten’. Beeldzorg is wel makkelijker. […] Als ik dan een rotdag heb, platgezegd, me helemaal niet lekker 
voel, dan denk ik 'oh nee, kom alsjeblieft niet hier'. Dan blijf ik gewoon in mijn ochtendjas zitten, of ik blijf op 

bed als het helemaal niet gaat. Sommige mensen hebben liever dat iemand komt misschien maar ik niet.”  

dhr. van Zuilen, cliënt SamenZorg 

In beide zorginstellingen wordt gebruik gemaakt van een digitale vorm van rapportage over de 

gevoerde beeldzorggesprekken. Zorgverleners kunnen deze rapportage inzien om zich op een gesprek 

voor te bereiden. Zij kunnen bijvoorbeeld zien wat er in eerdere gesprekken is besproken. Binnen 

Curea worden ook de wensen en voorkeuren van cliënten met betrekking tot de gespreksvoering en 

de al of niet te bespreken onderwerpen hierin opgenomen. Deze rapportage wordt door geen van de 

cliënten ervaren als een inbreuk op hun privacy. Binnen SamenZorg zijn cliënten er al langer mee 

bekend. Bij hen thuis ligt een map waarin zorgverleners na ieder zorgmoment aantekeningen maken. 

Rapportage heeft binnen Curea een centralere rol gekregen sinds er gebruik wordt gemaakt van 
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beeldzorg. Het stelt beeldzorgmedewerkers en zorgverleners die nabije zorg bij cliënten thuis verlenen 

in staat informatie over cliënten uit te wisselen. Door de rapportage kunnen zij beter samenwerken en 

hun zorg op elkaar afstemmen. Zorgverleners, met name bij Curea, maken cliënten ervan bewust dat 

er gerapporteerd wordt. Soms geven cliënten aan een gespreksonderwerp graag buiten de rapportage 

te willen houden. Dit is echter niet mogelijk omdat zorgverleners van de volledigheid van de 

rapportage afhankelijk zijn om goede zorg te kunnen verlenen. Mogelijk heeft dit impact op de 

beslissing van cliënten om iets wel of niet te bespreken. Aan de andere kant: hoewel rapportage een 

belangrijkere rol heeft gekregen in het zorgproces, was hiervan ook al sprake voordat beeldzorg zijn 

intrede deed.  

“Ik bespreek eigenlijk ook wel een beetje waar ik het bij wijze van spreken op [dag] met [vaste begeleider] 
over heb gehad. Daar hebben we het dan met beeldzorg ook nog weleens over. Want weetje [vaste 

begeleider] schrijft wat als ze is geweest, maar beeldzorg beschrijft ook wat ze hebben besproken. En dan 
kunnen we het daar altijd weer even aan koppelen. Ik vind dat prettig want dan weet je ook gewoon wat er 

besproken is.” 

Ilona, cliënt Curea 

Alle cliënten zijn zich ervan bewust dat er wordt gerapporteerd, maar geen van hen geeft aan dit een 

probleem te vinden. Sommigen vinden het juist prettig, omdat het ervoor zorgt dat zij niet alles hoeven 

te herhalen wat zij eerder in een gesprek (met een andere zorgverlener) hebben besproken. Het geeft 

hen een gevoel van vertrouwdheid. Dit geldt echter niet voor alle cliënten. Zoals eerder werd 

beschreven ervaren veel cliënten het contact met verschillende zorgverleners als hinderlijk. Hoewel er 

goed naar cliënten wordt geluisterd voorkomt de rapportage voor hen niet dat zij hun verhaal opnieuw 

moeten vertellen wanneer zij een andere zorgverlener spreken. Beeldzorg schept voor veel cliënten 

wel een gevoel van veiligheid. Het geeft hen het gevoel dat zij altijd op iemand terug kunnen vallen als 

dat nodig mocht zijn. 

Ook via beeldzorg is het mogelijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen, zeker wanneer cliënt en 

zorgverlener elkaar een aantal keren gesproken hebben en elkaar wat beter hebben leren kennen. Het 

kost alleen meer tijd in vergelijking met nabije zorg. Een aantal zorgverleners stellen dat het hebben 

van een vertrouwensrelatie met cliënten minder belangrijk is dan zij, op basis van hun ervaring met 

nabije zorg, dachten. Zolang respectvol met cliënten wordt omgegaan en zij in hun waarde worden 

gelaten, durven zij hun verhaal te doen. Sommige cliënten delen deze ervaring. Beeldzorg is weliswaar 

op afstand, maar zij kunnen hun zorgverlener wel zien. Telefonisch is de zorgverlener slechts een stem, 

maar via beeldzorg krijgt zij een gezicht. Het contact voelt daardoor voor sommige cliënten al snel 

vertrouwd. Ook het hebben van een beeld van de ruimte van waaruit beeldzorg wordt verleend draagt 

bij aan het gevoel van vertrouwdheid. Er zijn echter cliënten die de vertrouwelijkheid van het nabije 

contact met een vaste zorgverlener blijven missen tijdens beeldzorg. Ze voelen zich daardoor niet 

helemaal op hun gemak en vertellen minder. 

 

4.2.4 ROLVERDELING 
Het uitgangspunt van veel zorgverleners is dat zij cliënten ondersteuning bieden om zich daarna weer 

terug te trekken uit hun leven. Uiteindelijk willen zij dat cliënten zoveel mogelijk zelf kunnen doen. 

Hoewel dit zowel voor nabije zorg als voor beeldzorg geldt, lijkt het erop dat de rol die zorgverleners 

spelen in het leven van de cliënt nadrukkelijker is bij nabije zorg dan wanneer (gedeeltelijk) sprake is 
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van beeldzorg. De rol van de cliënt lijkt als gevolg van de inzet van beeldzorg eveneens een verandering 

te ondergaan. 

 

Zorgverlener beeldzorg 

Op twee uitzonderingen na, ervaren alle geïnterviewde zorgverleners dat hun rol als gevolg van de 

inzet van beeldzorg, veranderd is. De grootste veranderingen worden zichtbaar bij Curea, doordat 

beeldzorg en nabije zorg twee disciplines geworden zijn, die door verschillende zorgverleners worden 

uitgevoerd. Bij SamenZorg worden als gevolg van de inzet van beeldzorg eveneens rolveranderingen 

ervaren. De veranderingen zijn binnen deze instelling echter minder groot, omdat alle geïnterviewde 

zorgverleners naast beeldzorg ook nabije zorg verlenen. 

Beeldzorg maakt het voor zorgverleners, vaak tegen hun eigen verwachting in, makkelijker om cliënten 

in beeld te houden en te controleren hoe het met hen gaat. Wel komen zorgverleners meer op afstand 

te staan en hier moet meer dan de helft erg aan wennen. Hoewel beeldzorg zorgverleners in staat stelt 

met cliënten te spreken en hen te zien, kunnen zij geen praktische handelingen uitvoeren. 

Het achterhalen van de vraag waarmee een cliënt belt is, met name bij Curea, door beeldzorg erg 
belangrijk geworden. Alleen wanneer het zorgverleners lukt deze vraag naar voren te halen, kunnen 
zij samen met de cliënt op zoek gaan naar een passende oplossing, die de cliënt vervolgens zelf tot 
uitvoering kan brengen.  

“Bij beeldzorg merken wij dat als iemand belt op eigen initiatief, dan heeft diegene de vraag al in zijn hoofd. 
‘Ik wil graag ondersteuning bij...’ nou, ‘ik had gisteren ruzie op het werk en ik kan er niet van slapen’, of ‘ik 

heb post, wat moet ik ermee doen?’. Als je verbinding krijgt met een cliënt moet je eigenlijk heel snel in staat 
zijn om die vraag eruit te pikken. Want soms kunnen mensen met iets heel anders beginnen.” 

Loes, zorgverlener Curea 

Binnen SamenZorg krijgen zorgverleners een meer leidende rol in gesprekken met cliënten, wanneer 
deze via beeldzorg verlopen. Zorgverleners stellen meer vragen, op zoek naar openingen en 
aanknopingspunten voor het vervolgen van het gesprek. Met name omdat veel cliënten via beeldzorg 
minder spraakzaam zijn. 

“Jij moet het gesprek leiden. Dat is anders dan dat je binnen komt. Dat vind ik echt een wezenlijk verschil.” 

Annelies, zorgverlener SamenZorg 

Zowel bij Curea als bij SamenZorg zijn zorgverleners tijdens beeldzorggesprekken meer gericht op de 

mimiek en andere non-verbale signalen van cliënten, omdat omgevingsinformatie die zij bij nabije zorg 

bewust en onbewust bij het gesprek betrekken via beeldzorg niet beschikbaar is. 

 

Zorgverlener nabije zorg 

Zowel bij Curea als bij SamenZorg nam beeldzorg een deel van de nabije zorg over en werden zorg- en 
ondersteuningstaken over nabije zorg en beeldzorg verdeeld. Bij Curea kreeg de vaste (nabije) 
zorgverlener meer en meer de rol van casemanager, die de beide zorgvormen op elkaar moet 
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afstemmen en in overleg met beeldzorg taken verdeelt. Nabije zorg krijgt een kleinere rol en de uren 
die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Eén van de gevolgen hiervan is dat 
zorgverleners tijdens nabije zorg heel doelgericht moeten werken. De dingen die de cliënt niet 
zelfstandig of met hulp van beeldzorg kan, hebben prioriteit en er blijft weinig tijd over om iets anders 
te doen. 

Interviewer: “Is het nou veranderd wat voor rol de nabije zorg heeft nu je ook beeldzorg hebt?” Respondent: 
“Je bent meer doelgericht. Voorheen kon je, dan had je bepaalde punten waar je mee zat die je dan besprak. 

En nu heb je maar een bepaalde tijd dus nu moet je bepalen wat spoed heeft en wat niet.” 

Janna, cliënt Curea 

Voor sommige cliënten blijft nabije zorg een belangrijke rol spelen. Bij beeldzorg kunnen zij hun verhaal 

kwijt en krijgen zij advies, maar nabije zorg helpt hen bij praktische zaken. Dit kan beeldzorg niet geheel 

overnemen. De verwachting van veel zorgverleners is dat er altijd cliënten zullen blijven die meer 

(praktische) hulp nodig hebben dan anderen. Dit geldt zowel voor de verstandelijk gehandicaptenzorg 

als voor de ouderenzorg.  

 

Cliënt 

Beeldzorg doet een beroep op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten, meer dan het geval 

is bij nabije zorg, waarbij zorgverleners veel taken voor- dan wel samen met cliënten uitvoeren.  

“We hebben wel echt het idee dat cliënten zelfstandiger aan het worden zijn. Dat geldt zeker niet voor 
iedereen, maar een grote groep die heeft echt zoiets van 'heerlijk, ik moet nu weer eens dit en ik moet nu 

weer eens dat'. Die hebben zoiets van 'nou ik kan gewoon zelf mijn boodschappen doen’.” 

Roelien, zorgverlener Curea 

Het uitgangspunt van beeldzorg is bij Curea om cliënten te helpen zichzelf te helpen. Beeldzorg biedt 
cliënten advies en ondersteuning op afstand. Plannen kunnen worden voor- en nabesproken, maar de 
uitvoering ervan is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Cliënten bepalen bij Curea zelf wanneer 
zij met beeldzorg bellen. Dit geeft hen grotere vrijheid in het kiezen van het zorgmoment. Wel moeten 
zij nu leren niet te lang te wachten met bellen als er iets is. Cliënten kunnen niet meer achterover 
leunen en wachten tot er iemand bij hen komt om te bespreken wat er allemaal gebeurd is.  

“Mensen hebben de regie zelf merk ik. Want dat jij op de bank zit daar, dat vindt niet iedereen prettig. In de 
privé omgeving. En nu bepalen zij zelf wanneer ze inbellen, op afspraak, of ongepland. Als er ineens wat is 

kunnen ze altijd bellen. Dus de cliënt bepaalt uiteindelijk. En dat is een omslag, cliënten moeten daar ook aan 
wennen, opgevoed worden. Je moet ze leren dat ze niet te lang moeten wachten met bellen als er wat is. Dat 

zijn ze gewend hè, ‘we wachten maar een week want dan komen ze weer’ [nabije zorgverlener]. Als je 
gewend bent achteruit te leunen en je begeleider lost het wel op, dan is het heel lastig om te leren van 'ik 
moet mijn begeleider bellen als ik wat heb, en ik moet meedenken en actief zijn'. Dat is echt voor heel veel 

mensen een grote omslag.” 

Loes, zorgverlener Curea 
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Ook binnen de ouderenzorg ervaren cliënten meer vrijheid en onafhankelijkheid. Hoewel zij niet hun 

eigen zorgmomenten kunnen kiezen, legt beeldzorg minder beslag op hun tijd en hoeven zij minder 

vaak iemand in huis te ontvangen. Veel cliënten vinden het prettig dat zij meer worden aangesproken 

op hun eigen verantwoordelijkheid. Sommige cliënten zijn zich door beeldzorg meer bewust geworden 

van hun eigen kunnen, ontdekken of ontwikkelen nieuwe vaardigheden en komen daardoor meer in 

hun eigen kracht. Andere cliënten, met name ouderen, moeten erg wennen aan de zelfstandigheid die 

van hen wordt verwacht. Zij zijn veelal opgegroeid met het idee dat voor ouderen wordt gezorgd en 

vinden het soms moeilijk van dit idee afstand te doen. 

“Al die keren dat ze in het begin twee keer per dag bij mij thuis kwamen. En toen werd dat minder en dacht 
ik ‘och wat zal ik dat missen’. Aan de andere kant had ik ook weer meer vrijheid. Nu ben ik daar wel blij 

mee.” 

Mevr. Barendts, cliënt SamenZorg 

Niet iedereen is in staat om de actieve rol in het eigen zorgproces op zich te nemen die door beeldzorg 

van hen wordt gevraagd. De meeste cliënten wennen na verloop van tijd aan beeldzorg en de 

implicaties die dit voor hen heeft, maar voor sommigen is dit niet haalbaar. Er zullen naar verwachting 

altijd groepen cliënten blijven die in grote mate afhankelijk zijn van nabije zorg. Voor hen biedt 

beeldzorg geen oplossing, bijvoorbeeld omdat zij vergeetachtig zijn, kampen met psychiatrische 

problematiek, vervuilen ed. 

 

De rol van beeldzorg 

Beeldzorg wordt voor een breed scala aan toepassingen ingezet. Over het algemeen is het efficiënter 

dan nabije zorg. De gesprekken zijn korter maar doeltreffend. Een groot deel van de respondenten 

geeft aan dat het met nabije zorg langer duurt om tot de kern van het verhaal of de vraag van de cliënt 

te komen. Vaak wordt er eerst koffie gedronken en wordt de week doorgenomen. Soms blijven de 

belangrijke vragen uiteindelijk liggen omdat daar geen tijd meer voor is. 

Opvallend is dat beeldzorg enerzijds een hele doelgerichte vorm van zorg is, maar anderzijds ook vaak 
door cliënten gebruikt wordt om even over hun dag te vertellen. Zij kunnen bij beeldzorg hun emoties 
en hun verhaal kwijt en kunnen zo hun hart luchten. Dit geldt met name voor cliënten die alleen zijn 
en weinig mensen hebben om hun verhaal aan te vertellen.  

“Dat mensen gewoon even hun dag kunnen doornemen, even een praatje kunnen maken. Dat zijn vaak, ja, 
mensen die alleen zijn. En dan heb je die functie. Ja die is ook heel waardevol.” 

Kirsten, zorgverlener Curea 

Naast deze vorm van ondersteuning kan beeldzorg cliënten op vele andere manieren helpen. Zo 

worden verstandelijk gehandicapten onder meer door beeldzorg geholpen bij het opstaan en naar bed 

gaan, bij het innemen van medicijnen, het plannen van de dag en het bedenken van recepten. 

Conflicten worden nabesproken en depressieve cliënten hebben soms meerdere keren per dag contact 

via beeldzorg om hen door de dag te helpen. In de ouderenzorg is beeldzorg bij uitstek geschikt voor 

geestelijke zorg, maar daarnaast wordt het ook gebruikt om de eenzaamheid van cliënten te verlichten, 
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bloedsuikerwaarden of gewicht te registeren, cliënten te herinneren aan hun medicatie en ter controle 

van stoma’s. In een enkel geval wordt ook wondgenezing via beeldzorg in de gaten gehouden. Dit heeft 

als nadeel dat de zorgverlener afhankelijk is van de cliënt om de wond goed in beeld te brengen. In de 

praktijk blijkt dit niet altijd te lukken. Wanneer fysieke handelingen nodig zijn die de cliënt niet zelf kan 

uitvoeren, kan beeldzorg niet worden ingezet. 

Hoewel geïnterviewde zorgverleners over het algemeen de indruk wekken dat het overgrote deel van 

de cliënten kan leren omgaan met beeldzorg, zijn er uitzonderingen. Beeldzorg is niet geschikt voor 

mensen die vervuilen. Daar zal een zorgverlener aan huis moeten komen om te kijken hoe het 

huishouden er uitziet. Ook voor de begeleiding van gezinnen en gevallen waar huiselijk geweld heeft 

plaatsgevonden is het noodzakelijk om in ieder geval een combinatie van beeldzorg en nabije zorg in 

te zetten. Hetzelfde geldt voor sommige cliënten met psychiatrische problematiek. Bij nabije zorg is 

het makkelijker om de sfeer in huis op te pikken en kunnen zorgverleners al hun zintuigen inzetten, 

waardoor zij meer informatie krijgen dan via beeldzorg alleen. Ook bij cliënten die vergeetachtig of 

achterdochtig zijn werkt beeldzorg vaak minder goed. Binnen Curea zijn de meningen verdeeld over 

de mogelijkheden om beeldzorg in te zetten voor de begeleiding van cliënten met een vorm van 

autisme. Enerzijds is het voor hen moeilijk om steeds met een andere zorgverlener te praten, maar 

anderzijds biedt beeldzorg het voordeel dat er geen zorgverlener meer bij hen thuis hoeft te komen. 

Op dit moment is beeldzorg in ieder geval nog te nieuw en is de verandering voor autistische cliënten 

nog te groot. Op termijn zou het geschikt kunnen zijn wanneer het zorgverleners lukt om in de 

begeleiding van autistische cliënten allemaal dezelfde lijn te volgen. Het is moeilijk om op voorhand in 

te schatten of een cliënt met beeldzorg zal kunnen leren omgaan. In de praktijk is het een kwestie van 

uitproberen. Sommigen pakken het onverwacht goed op, terwijl het voor anderen niet blijkt te werken, 

zonder dat daar op voorhand een duidelijk aanwijzing voor was.  

 

Samenwerking 

De inzet van beeldzorg vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Met name binnen Curea, omdat 

beeldzorg en nabije zorg daar door verschillende teams worden uitgevoerd. Beeldzorgmedewerkers 

en nabije zorgverleners maken afspraken over de verdeling van taken en delen hun informatie over 

cliënten in een online dossier, om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor de komst 

van beeldzorg was het werk van nabije zorgverleners vaak erg solistisch. Nu kunnen zij met hun 

collega’s van beeldzorg overleggen. 

Beeldzorg wordt door alle respondenten beschouwd als een waardevolle aanvulling op nabije zorg. 

Hoewel het een deel van de nabije zorgmomenten kan vervangen, verdwijnt nabije zorg niet geheel. 

Beeldzorg wordt bij voorkeur in combinatie met nabije zorg aangeboden. Cliënten kunnen 

zorgverleners helpen via beeldzorg een compleet beeld te krijgen van hoe het met hen gaat. Door 

eerlijk te vertellen hoe zij zich voelen, maar ook door zorgverleners een blik te geven in hun huis 

middels de beeldzorgcamera. De momenten van nabije zorg vullen dit aan. De omgeving van de cliënt 

kan dan door de zorgverlener van dichtbij worden ervaren en subtiele signalen kunnen makkelijker 

worden opgepikt. Als er goed wordt samengewerkt vullen beeldzorg en nabije zorg elkaar aan. 

 

4.2.5 (GEDRAGS)NORMEN EN VAARDIGHEDEN 
Veranderende rollen brengen de noodzaak van het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden met zich 

mee. Daarnaast vraagt nieuwe zorgtechnologie zoals beeldzorg, om nieuwe normen in de omgang met 

de technologie en met elkaar. De grootste verandering voor zorgverleners doet zich voor op het gebied 
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van gespreksvaardigheden. Beeldzorggesprekken zijn over het algemeen korter en doelgerichter dan 

de gesprekken die zorgverleners gewend zijn. Dat betekent voor de meeste zorgverleners dat zij de 

gesprekken bewust op een andere manier voeren. Slechts twee zorgverleners geven aan geen nieuwe 

vaardigheden te hebben hoeven leren.  

 “Ik denk dat wij allemaal, dan spreek ik ook voor mijn collega's, echt een slag hebben gemaakt in zakelijke 
gespreksvoering. In het begin werd er echt gesteld van 'beeldzorg dat doen we in zeven minuten', nou dat 
was ondenkbaar! We kwamen allemaal bij mensen thuis daarvoor. We wilden allemaal wel een zakelijke 

kant op maar dat was wel echt een hele grote stap. Hoezo zeven minuten? Maar dat heeft wel geholpen om 
die omslag te maken. En natuurlijk doen we het nu niet standaard in zeven minuten, dat slaat ook helemaal 
nergens op. Maar je moet gewoon wel een omslag maken in denken. En dat krijg je ook nu zelfs nog niet op 

de scholen mee.”  

Roelien, zorgverlener Curea 

Bij SamenZorg hebben zorgverleners onder meer moeten leren de gesprekken met cliënten actiever 

te leiden. Veel cliënten zijn uit zichzelf minder spraakzaam via beeldzorg en het is aan de zorgverlener 

om middels goede, open vragen het gesprek op gang te brengen en te houden. Drie van hen geven 

aan dit soms lastig te vinden omdat er via het beeld weinig aanknopingspunten voor het gesprek 

zichtbaar worden. In een gesprek bij de cliënt thuis biedt een foto of schilderij soms een nieuwe ingang, 

maar bij beeldzorg zijn deze dingen niet zichtbaar. Het is dan de kunst om ‘tussen de regels door’ te 

luisteren en daaruit mogelijke aanknopingspunten voor het gesprek op te maken. Na verloop van tijd 

hebben veel zorgverleners geleerd om aan gezichtsuitdrukkingen en de manier van praten van cliënten 

af te leiden hoe het met hen gaat. 

“Ik moet zeggen in het begin had ik er wel moeite mee, want je ziet alleen maar een mensje op een 
schermpje en dan moet je een praatje maken. Dan vraag je van 'hoe is het, goed geslapen, goed weekend 

gehad?', meestal heb je wel je standaard vragen. Maar als iemand niks te vertellen heeft.. Meestal als ik dan 
bij de mensen thuis ben dan ga ik nog even een rondje kijken en vaag ik bijvoorbeeld 'goh heeft u een nieuw 
schilderij hangen?'. Dat kan je met beeldzorg niet zo gauw doen. Dan zie je alleen maar een schermpje en je 
ziet alleen de persoon zelf. Meer zie je niet eigenlijk. In het begin moest ik heel erg wennen van, waar zullen 

we het nu over hebben?”  

Ilse, zorgverlener SamenZorg 

Bij Curea worden alle zorgverleners middels trainingen geschoold in het hanteren van nieuwe 

gesprekstechnieken. De trainingen richten zich voornamelijk op zakelijke gespreksvoering en 

rapportage. De kennis is afkomstig uit het bedrijfsleven en zorgverleners vertalen dit naar hun eigen 

werk. Zij richten zich nu meer dan voorheen op het snel achterhalen van de vraag waarmee cliënten 

bellen. Soms is het nodig om heel erg door te vragen om tot de kern te komen. Vervolgens is het de 

kunst om de cliënt zelf tot een oplossing te laten komen. In de praktijk geven collega’s elkaar ook zo 

nu en dan feedback. Zo blijven zij van elkaar leren.  

Omdat cliënten bij Curea wanneer zij met beeldzorg bellen verschillende zorgverleners kunnen treffen, 

is het belangrijk dat alle zorgverleners op min of meer dezelfde manier op cliënten reageren. Deze 

uniformiteit maakt het voor cliënten makkelijker om met verschillende zorgverleners in gesprek te 

gaan. Er blijven altijd kleine verschillen bestaan, maar rapportage en goede onderlinge afspraken 

ondersteunen het streven naar uniformiteit.  



44 
 

Zorgverleners leren om alles wat zij doen te benoemen. Bij een gesprek in real life is dat niet nodig 

omdat het voor cliënten direct zichtbaar is. Bij beeldzorg is deze noodzaak er wel, omdat het 

oogcontact verbroken raakt wanneer de zorgverlener bijvoorbeeld een aantekening maakt of iets op 

de computer opzoekt. Cliënten kunnen dan het gevoel krijgen dat er niet meer naar hen geluisterd 

wordt. Zorgverleners benoemen ook wat ze bij de cliënt zien. Bijvoorbeeld wanneer die aan zijn 

handen zit te plukken of zichtbaar emotioneel ergens van wordt. 

Cliënten zelf moeten vooral leren dat zij niet te lang moeten wachten met inbellen. Dit geldt met name 

voor verstandelijk gehandicapten omdat zij het beeldzorgcontact zelf moeten initiëren. Dit geeft 

cliënten vrijheid, maar het schept ook verplichtingen en verantwoordelijkheid waarmee zij om moeten 

leren gaan. Beeldzorg moet voor cliënten langzaam maar zeker een gewoonte worden. Zodat 

bijvoorbeeld het opladen van de tablet onderdeel wordt van hun vaste routine. Door veel gebruik te 

maken van de tablet gaat dit proces sneller. Het kan helpen wanneer cliënten de tablet ook voor 

andere dingen kunnen gebruiken zoals spelletjes, internet of contact met familie en vrienden. Dat 

cliënten leren omgaan met een tablet kan hen ook in andere dan zorgsituaties soms goed van pas 

komen, aangezien steeds meer zaken online worden geregeld.  

“Als je heel vaak je tablet op je schoot hebt voor een spelletje of om te mailen, dan pak je 'm ook makkelijker 
als er problemen zijn. Dat zit er vind ik achter, de filosofie, dat het dan gewoon een ding is wat altijd 
opgeladen is, wat altijd voor het pakken ligt in je huis, waardoor je het makkelijker gaat gebruiken.” 

Loes, zorgverlener Curea 

Voor sommige cliënten is het al een gewoonte geworden om een beeldzorgafspraak af te zeggen of te 

verzetten wanneer zij weten dat zij, bijvoorbeeld door een andere afspraak, niet op het afgesproken 

tijdstip thuis zullen zijn. Andere cliënten vergeten hun afspraken nog geregeld. Soms betekent dat, dat 

beeldzorg geen geschikte zorgvorm is. In andere gevallen kan het worden opgelost door een andere 

dag of tijd af te spreken. Maar met name jongere cliënten in de ouderenzorg houden soms 

onvoldoende rekening met beeldzorg en vergeten hun afspraken vaak doordat zij veel dingen 

buitenshuis ondernemen. 

 “Met beeldzorg ben je niet zo gebonden. Als ze afspreken dat ze bij je thuis komen ben je verplicht om thuis 
te blijven. Maar met beeldzorg is het gewoon, ik kan weg gaan en als ze bellen en ik ben er niet hebben ze 

pech. En als ik een keertje geen zin heb om op te nemen laat ik 'm ook gaan.” 

Mevr. Donker, cliënt SamenZorg 

 

4.2.6 TELEPRESENTIE 
Geen van de respondenten beschrijft een ervaring van telepresentie zoals dat in de literatuur naar 

voren komt: het gevoel aanwezig te zijn bij de gesprekspartner zonder dat dit feitelijk het geval is. Een 

aantal elementen die volgens de literatuur zouden bijdragen aan het gevoel van telepresentie, worden 

wel benoemd. Zo brengt het beeld gesprekspartners voor hun gevoel dichter bij elkaar, in vergelijking 

met bijvoorbeeld een telefoongesprek. Eén zorgverlener beschrijft het gevoel dat er tijdens beeldzorg, 

wanneer er voldoende tijd en aandacht voor het gesprek is, een soort ‘bubbel’ van privacy kan 
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ontstaan waarin cliënten alles kunnen zeggen. Er is op een intieme manier contact die niet onder doet 

voor het contact bij nabije zorg.  

“Je hebt toch het idee, ja het idee, het is gewoon zo, je hebt contact. Je ziet de mensen, je weet tegen wie je 
wat vertelt. Ik kan mijn verhaal kwijt als ik ergens mee zit. Ik heb de telefoon ook wel, maar dan zie ik niks. 

Met beeldzorg merk je of er geluisterd wordt of niet.” 

Dhr. Scheffer, cliënt SamenZorg 

Zowel zorgverleners als cliënten hechten veel waarde aan het beeld en het oogcontact dat door het 

beeld mogelijk wordt gemaakt. Het maakt het gesprek persoonlijker, zorgt ervoor dat cliënten het 

gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd, dat er belangstelling is voor wat zij te zeggen hebben 

en dat zorgverleners een goede inschatting kunnen maken van hoe cliënten zich voelen. Het beeld zorg 

ervoor dat het gesprek meer op een gewoon gesprek lijkt dan bijvoorbeeld een telefoongesprek. Al is 

de informatie die het beeld geeft beperkt. 

“Het nadeel van beeldzorg vind ik dat cliënten voor het schermpje zitten en verder zie ik niks. Op het moment 
dat ik bij iemand binnen ben kijk ik ook even om me heen. Staat er een ontbijtbordje en een beker, of 
misschien nog de maaltijd van de avond ervoor? Dan heb je een iets betere inschatting. Ik zie meer en 

mensen vertellen me meer als ik bij hen thuis ben.” 

Annelies, zorgverlener SamenZorg 

Het beeld focust de aandacht van beide gesprekspartners op het gesprek. Het is niet mogelijk om 
tijdens beeldzorg iets anders te doen omdat het contact min of meer verbroken raakt zodra er geen 
oogcontact meer is. Soms is het nodig het oogcontact te verbreken, bijvoorbeeld omdat een 
zorgverlener aantekeningen moet maken of informatie over de cliënt op moet zoeken. Het helpt om 
duidelijk aan te kondigen waarom er tijdelijk geen oogcontact is.  

“Waar je heel erg bij beeldzorg op getraind wordt is echt alles benoemen. Als je bij iemand thuis zit dan 
hoeft dat niet, omdat je het ziet van elkaar, maar nu benoem ik... als ik weg kijk benoem ik het, zo van 'joh ik 

kijk even in het dossier dus ik kijk jou niet aan'. En andersom is het zo van 'goh ik zie dat je aan je handen 
loopt te plukken of ik zie dat je.. ik zie aan je gezicht dat je het moeilijk vindt, kun je daar wat over vertellen? 

Of, ‘ik zie dat je huilt, ik zie emotie'.” 

Kirsten, zorgverlener Curea 

Soms kiezen cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg er voor hun camera uit te zetten of 

telefonisch in te bellen. Voor hen is het beeld te confronterend en komt de zorgverlener bij beeldzorg 

te dichtbij. Contact zonder beeld voelt voor hen veiliger. Veruit de meeste cliënten ervaren beeldzorg 

echter als een benadering van een gewoon gesprek. Er zijn dingen die zij liever met hun vaste 

zorgverlener in een gewoon gesprek bespreken, maar over het algemeen kunnen zij via beeldzorg 

hetzelfde gesprek voeren als bij nabije zorg. 

Een belangrijke voorwaarde hiervoor, die met name door zorgverleners wordt onderstreept, is het 
goed werken van de technologie.  
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“Er is nog regelmatig storing. En storing is gewoon heel frustrerend en vervelend. Mensen die het onder de 
knie hebben denken dan dat zij iets fout doen. Dus als die ruis van de lijn kon zou dat heel fijn zijn. Dat je 

gewoon net als met een telefoon: druk op de knop en het gaat altijd goed. Dat is een utopie.” 

Maaike, zorgverlener SamenZorg  

Tijdens een gesprek wordt de technologie niet meer bewust waargenomen door zorgverleners en 

cliënten die aan beeldzorg gewend zijn, behalve wanneer er storingen zijn. Dit leidt tot ergernissen en 

onzekerheid. Wanneer het na een aantal keren nog niet lukt om verbinding te maken, ontstaat er bij 

cliënten soms twijfel over hun eigen vaardigheden. Wanneer de technologie wel werkt biedt beeldzorg 

een helder beeld dat zeer vergelijkbaar is met een gewoon gesprek. 

 

4.3 TEN SLOTTE 
In dit hoofdstuk is een uitgebreide beschrijving gegeven van de resultaten van het uitgevoerde 

empirische onderzoek. Het is duidelijk geworden dat beeldzorg een aantal veranderingen met zich 

meebrengt binnen zes verschillende gebieden die te maken hebben met de zorgrelatie. De 

veranderingen verschillen enigszins, afhankelijk van de zorgsetting en de manier waarop beeldzorg 

daarbinnen gebruikt wordt. Veel respondenten waren in eerste instantie bang dat beeldzorg de zorg 

niet ten goede zou komen. Wat opvalt is dat de meesten van hen beeldzorg na enige tijd toch zijn gaan 

waarderen. Niet iedereen maakt er even makkelijk en even enthousiast gebruik van, maar de 

meerderheid van de respondenten is positief gestemd. Het hoofdstuk sluit, net als het theoretisch 

kader, af met een tabel (Tabel 2). Hierin zijn de in het hoofdstuk beschreven resultaten puntsgewijs 

opgenomen, met een verwijzing naar de paragraaf waarin deze besproken zijn. 
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Tabel 2, Empirische onderzoeksresultaten 

 Positief Negatief Neutraal 

§4.2.1 Angst en 
onzekerheid 

 Angsten blijken in de praktijk veelal 
ongegrond 

 Beeldzorg wordt in de praktijk ervaren 
als een waardvolle aanvulling op nabije 
zorg 

 OZ5: cliënten ervaren weinig angst en 
onzekerheid in het gebruik van 
beeldzorg 

 Zorgverleners zijn bang dat cliënten 
beeldzorg niet accepteren en de zorg 
onpersoonlijk wordt 

 Cliënten zijn bang om het warme, hechte 
contact met zorgverleners te verliezen 

 VGZ6: cliënten ervaren in eerste instantie 
angst en onzekerheid in het gebruik van 
beeldzorg (3/47) 

 Zorgverleners ervaren beeldzorg als 
een passende zorgvorm in de huidige 
tijd (6/8) 

§4.2.2 
Persoonlijk 
contact 

 Goede en persoonlijke zorg via 
beeldzorg is mogelijk 

 Beeld maakt voor cliënten zichtbaar 
dat er door zorgverleners goed naar 
hen wordt geluisterd 

 Beeldzorg maakt het voor 
zorgverleners makkelijker om een 
professionele afstand tot cliënten te 
houden 

 VGZ: cliënten kunnen hun hart luchten 
op een zelf gekozen moment 

 Zorgverleners en cliënten leren elkaar 
minder snel en minder goed kennen 

 Zorgverleners merken dat sommige 
signalen van cliënten verloren gaan, niet 
worden herkend of onjuist worden 
geïnterpreteerd (6/8) 

 Cliënten vertellen via beeldzorg minder 
(wordt niet gedeeld door VGZ 
zorgverleners) 

 Missen fysiek contact en nabijheid (5/16) 

 Cliënten ervaren beeldzorg als minder 
persoonlijk dan nabije zorg (6/8) 

 Cliënten geven de voorkeur aan een vaste 
zorgverlener 

 VGZ: Cliënten bespreken persoonlijke 
onderwerpen liever in real life 

 VGZ: Cliënten ervaren het contact met 
beeldzorg zorgverleners als minder goed 
doordat zij hen minder goed kennen (3/4) 

 Zorgverleners ervaren 
gespreksinhoudelijk weinig verschil 
tussen beeldzorg en nabije zorg 

 OZ: zorgverleners ervaren geen 
verandering in hun verhouding tot 
cliënten 

                                                           
5 OZ: ouderenzorg 
6 VGZ: verstandelijk gehandicaptenzorg 
7 De cijfers geven het aantal respondenten weer dat dit effect in het interview benoemde. In dit geval: drie van de vier geïnterviewde VGZ zorgverleners. 
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Tabel 2, vervolg 

 Positief Negatief Neutraal 

§4.2.3 
Vertrouwen en 
privacy 

 Privacy wordt door zorgverleners 
gegarandeerd door beeldzorg te 
verlenen vanuit een leeg kantoor of 
een speciaal daarvoor ingerichte 
ruimte 

 Een vertrouwensrelatie met cliënten 
opbouwen kan via beeldzorg 

 Beeldzorg voelt voor cliënten 
vertrouwd (4/8) 

 Beeldzorg biedt cliënten meer privacy 
en vrijheid 

 Privacy staat voor cliënten onder druk 
doordat anderen mogelijk 
meeluisteren met het gesprek (2/8) 

 Cliënten ervaren dat goede 
communicatie makkelijker tot stand 
komt met bekende zorgverleners 

 Digitale rapportage wordt door 
cliënten niet ervaren als inbreuk op 
hun privacy 

§4.2.4 
Rolverdeling 

 Het is voor zorgverleners door 
beeldzorg makkelijker om cliënten te 
controleren en hun ziekteproces te 
volgen 

 Beeldzorg doet een beroep op de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
cliënten 

 Cliënten ervaren meer vrijheid en 
onafhankelijkheid van zorgverleners 

 Beelzorg doet een beroep op de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
cliënten 

 De rol van zorgverleners verandert als 
gevolg van de inzet van beeldzorg (6/8) 

 Zorgverleners krijgen een leidende rol 
in de gesprekken met cliënten 

 Voorkeur voor combinatie van 
beeldzorg en nabije zorg 

 VGZ: cliënten hebben de 
verantwoordelijk om zelf contact op te 
nemen met beeldzorg 

 VGZ: Nieuwe vormen van 
samenwerking tussen beeldzorg en 
nabije zorg 
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Tabel 2, vervolg 

 Positief Negatief Neutraal 

§4.2.5 
(Gedrags)normen 
en vaardigheden 

   Zorgverleners leren nieuwe 
gespreksvaardigheden zoals zakelijk 
communiceren, open vragen stellen en 
tussen de regels door luisteren 

 Cliënten leren omgaan met een tablet 
en beeldzorgsoftware 

 Cliënten leren beeldzorg afspraken af 
te zeggen of te verzetten als er iets 
anders tussen komt  

 VGZ: zorgverleners leren snel te 
achterhalen met welke vragen cliënten 
bellen 

 VGZ: zorgverleners leren cliënten zelf 
tot oplossingen te laten komen 

 OZ: zorgverleners moeten gesprekken 
actiever leiden (3/4) 

 VGZ: cliënten leren niet te lang te 
wachten met inbellen 

§4.2.6 
Telepresentie 

 Beeldzorg brengt gesprekspartners 
dichter bij elkaar in vergelijking met 
telefonische zorg 

 Oogcontact maakt gesprekken 
persoonlijker. Het zorgt ervoor dat 
zorgverleners kunnen inschatten hoe 
het met cliënten gaat en dat cliënten 
het gevoel hebben dat er naar hen 
wordt geluisterd 

 Beeldzorg benaderd een gewoon 
gesprek (14/16) 

 VGZ: beeldzorg is op sommige 
momenten voor cliënten te indringend 
(2/4) 

 Voorwaarde voor telepresentie: 
beeldzorgtechnologie moet goed 
werken 
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5. CONCLUSIE 
De conclusie biedt een overzicht van antwoorden op de in dit onderzoek gestelde vragen. Het hoofdstuk 

start met de beantwoording van de deelvragen. Deelvraag één wordt beantwoord aan de hand van het 

literatuuronderzoek. Deelvraag twee tot en met vijf worden aan de hand van het uitgevoerde 

empirische onderzoek beantwoord. Het hoofdstuk sluit af met de beantwoording van de hoofdvraag. 

Hierbij worden de resultaten van de literatuurstudie naar zorg op afstand en het empirische onderzoek 

naar beeldzorg met elkaar in verband gebracht.  

 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal stond is: In hoeverre verandert communicatie via 

beeldzorg de relatie tussen zorgverleners en cliënten? De daarbij gestelde deelvragen zijn: 

1. Wat is er bekend over de invloed van zorg op afstand op de relatie tussen zorgverlener en 

cliënt? (theoretische deelvraag) 

2. Hoe ervaren zorgverleners het contact met cliënten via beeldzorg? 

3. Hoe ervaren cliënten het contact met zorgverleners via beeldzorg? 

4. In hoeverre ervaren zorgverleners veranderingen in hun relatie met cliënten? 

5. In hoeverre ervaren cliënten veranderingen in hun relatie met zorgverleners? 

 

5.1 DEELVRAAG 1 Wat is er bekend over de invloed van zorg op afstand op de relatie tussen 

zorgverlener en cliënt? (theoretische deelvraag) 

De literatuurstudie heeft duidelijk gemaakt dat zorg op afstand een aantal veranderingen met zich 

meebrengt. Deze veranderingen zijn verdeeld over zes gebieden, die allen te maken hebben met de 

relatie tussen zorgverlener en cliënt.  

 

1. Angst en onzekerheid 

Zorgverleners zijn vaak bang dat zorg op afstand hun relatie met cliënten onder druk zal zetten. Dat de 

zorg zal verschralen, cliënten onnodig zullen lijden en de afstand het moeilijker zal maken om 

problemen bij cliënten te signalen. De conclusie van de bestudeerde literatuur is echter dat deze 

angsten veelal ongegrond zijn. Het is bijvoorbeeld zelfs mogelijk dat zorgverleners als gevolg van de 

inzet van zorg op afstand meer tijd krijgen voor persoonlijk contact met cliënten, omdat de technologie 

hen werk uit handen neemt. Het effect dat zorg op afstand in de praktijk heeft is mede afhankelijk van 

de manier waarop zorgverleners en cliënten ermee omgaan. 

 

2. Persoonlijk contact 

Met name zorgverleners zonder ervaring met zorg op afstand, zijn bang dat het contact met cliënten 

als gevolg van de inzet van deze technologie zal verslechteren. Zorgverleners die deze ervaring wel 

hebben, ervaren zorg op afstand daarentegen veelal als een waardevolle aanvulling op nabije zorg. 

Zorg op afstand hoeft persoonlijk contact niet in de weg te staan. Voorwaarde hiervoor is echter dat 

zorgverleners en cliënten voorafgaand aan het digitale contact in staat worden gesteld om een goede 

band met elkaar op te bouwen. 
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3. Vertrouwen en privacy 

Het digitaal opslaan en delen van gegevens van cliënten kan leiden tot verminderd vertrouwen, 

wanneer cliënten dit ervaren als een inbreuk op hun privacy. Een gevolg hiervan is dat zij geneigd zijn 

minder met hun zorgverlener te delen. De vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt kan onder 

druk komen te staan. De afstand die door zorg op afstand tussen zorgverleners en cliënten ontstaat, 

maakt het in sommige gevallen echter makkelijker voor cliënten om contact te zoeken. Cliënten voelen 

zich minder bekeken en beoordeeld en zijn minder van hun zorgverlener afhankelijk. Het persoonlijke 

contact blijft ook op afstand een belangrijke rol spelen. 

 

4. Rolverdeling 

De inzet van zorg op afstand verandert de rollen die zorgverleners en cliënten spelen in het zorgproces. 

Zorgverleners krijgen een meer coachende rol en nemen een gelijkwaardige positie in ten opzichte van 

cliënten. Daarnaast wordt het voor hen makkelijker om het ziekteproces van cliënten te volgen. Van 

cliënten wordt een actievere rol verwacht. Bijvoorbeeld in de vorm van het dagelijks digitaal doorgeven 

van meetwaarden. Doordat cliënten over het algemeen meer verantwoordelijkheid krijgen ontstaat 

meer ruimte voor zelfzorg en kunnen cliënten vaak langer zelfstandig functioneren. Er is echter ook 

een risico dat de verantwoordelijkheid voor het interpreteren van de gegevens en het signaleren van 

problemen door zorg op afstand grotendeels bij de zorgverlener komt te liggen. Cliënten voelen zich 

veilig maar niet langer verantwoordelijk om zelf alert te zijn op mogelijke complicaties.  

 

5. (Gedrags)normen en vaardigheden 

Op het gebied van (gedrags)normen en vaardigheden treden eveneens veranderingen op. Cliënten en 

zorgverleners moeten als gevolg van hun veranderde rollen een nieuwe manier van samenwerken 

ontwikkelen en daartoe hebben zij onder andere nieuwe vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld in de 

omgang met de technologie. Voor een goede samenwerking tussen zorgverleners, cliënten en 

technologie zijn afspraken nodig over het verloop van het contact. Bijvoorbeeld over de duur en 

frequentie van de gesprekken. 

 

6. Telepresentie 

Een opvallend effect dat in de literatuur alleen in verband wordt gebracht met beeldzorg en niet met 

andere vormen van zorg op afstand is telepresentie. Het gevoel fysiek bij de gesprekspartner aanwezig 

te zijn, al bevindt deze zich feitelijk ergens anders. Goed beeld en geluid kunnen gesprekspartners 

gevoelsmatig dichter bij elkaar brengen en een sfeer van intimiteit scheppen die vergelijkbaar is met 

een gewoon gesprek. Oogcontact is hiervoor eveneens een belangrijke voorwaarde. In dit verband 

wordt opnieuw het belang van de relatie tussen zorgverlener en cliënt duidelijk. Wanneer zij elkaar 

niet kennen kan beeldzorg door cliënten als te intiem en zelfs intimiderend worden ervaren. 

 

Ten slotte 

Hoewel zorg op afstand, en beeldzorg in het bijzonder, inhoudelijk veel weg hebben van nabije zorg, 

kan op basis van de literatuurstudie worden gesteld dat de inzet van zorg op afstand de zorgrelatie 
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verandert. Zorgverleners en cliënten vrezen veelal dat hun relatie onder druk zal komen te staan maar 

dit blijkt in de praktijk mee te vallen. Wanneer zorgverleners en cliënten in staat worden gesteld om 

voorafgaand aan hun contact via zorg op afstand een goede relatie op te bouwen, hoeft hun contact 

hier niet onder te lijden. Of zorg op afstand het vertrouwen tussen zorgverleners en cliënten op de 

proef stelt, of cliënten juist de mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier contact te zoeken 

met een zorgverlener, blijft vooralsnog onduidelijk. Beide effecten worden in de literatuur beschreven. 

Dit zelfde geldt voor de invloed van zorg op afstand op het gevoel van verantwoordelijkheid van 

cliënten voor hun eigen zorgproces. Enerzijds bestaat de kans dat cliënten passiever worden, 

anderzijds is het ook mogelijk dat zij een actievere rol gaan spelen in hun eigen zorg en langer 

zelfstandig kunnen functioneren. Om binnen de veranderde zorgrelatie te komen tot een goede 

samenwerking is het noodzakelijk voor zowel zorgverleners als cliënten om nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen in de omgang met elkaar en de technologie. 

 

5.2 DEELVRAAG 2 Hoe ervaren zorgverleners het contact met cliënten via beeldzorg? 

De gesprekken die zorgverleners met cliënten via beeldzorg hebben zijn anders dan gesprekken in real 

life. Over het algemeen zijn ze doelgerichter en korter. Door andere gesprekstechnieken te gebruiken 

dan in de nabije zorg, lukt het zorgverleners om sneller te achterhalen hoe het met een cliënt gaat en 

welke vragen of problemen er spelen. Zorgverleners streven ernaar om cliënten te helpen hun vragen 

en problemen zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen. De afstand die beeldzorg creëert draagt hieraan 

bij.  

Beeldzorg leent zich voor ieder gespreksonderwerp en in die zin is er weinig verschil met nabije zorg. 

Opvallend is dat zorgverleners enerzijds aangeven dat beeldzorg het bespreken van lastige 

persoonlijke onderwerpen zoals seksualiteit makkelijker maakt, doordat het contact met de cliënt 

minder direct is en de zorgverlener (letterlijk) verder van de cliënt af staat. Andere zorgverleners 

merken anderzijds op dat cliënten via beeldzorg minder spraakzaam zijn en dat de zorgverlener meer 

moeite moet doen om het gesprek gaande te houden, in vergelijking met een gesprek bij de cliënt 

thuis. Goed luisteren en het stellen van open vragen helpen hierbij maar dat neemt niet weg dat het 

contact met cliënten via beeldzorg wordt ervaren als afstandelijker en minder persoonlijk. In 

vergelijking met telefonisch contact wordt beeldzorg door alle zorgverleners ervaren als persoonlijker. 

Het laat meer zien van de cliënt. Door de toevoeging van het beeld heeft beeldzorg meer weg van een 

normaal gesprek. 

Technologische storingen kunnen het contact ernstig verstoren en frustraties en onzekerheid teweeg 

brengen. Dit kan het contact bemoeilijken omdat het ten koste gaat van het vertrouwen van cliënten. 

Als de technologie goed functioneert ervaren zorgverleners beeldzorg over het algemeen als een 

goede aanvulling op nabije zorg.  

 

5.3 DEELVRAAG 3 Hoe ervaren cliënten het contact met zorgverleners via beeldzorg? 

Cliënten ervaren door beeldzorg de mogelijkheid om vaker dan voorheen hun hart te luchten en hun 

emoties te delen met een zorgverlener. Dit geldt met name voor verstandelijk gehandicapten doordat 

zij desgewenst op ieder moment via beeldzorg contact met een zorgverlener kunnen opnemen. Ook 

ouderen ervaren het contact via beeldzorg als prettig als zij er eenmaal aan gewend zijn. Technische 

storingen zorgen soms voor irritatie.  
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Hoewel beeldzorg veel weg heeft van een normaal gesprek geven cliënten bij het bespreken van 

persoonlijke onderwerpen de voorkeur aan een gesprek in real life met een zorgverlener die zij kennen. 

Via beeldzorg is het contact minder persoonlijk dan in real life. Deze bevinding vormt een opvallende 

tegenstelling met de ervaringen van een deel van de zorgverleners. Zij gaven aan dat beeldzorg het 

bespreken van lastige persoonlijke onderwerpen juist makkelijker maakt. Het was voor cliënten 

moeilijk om aan te geven waarom zij het contact via beeldzorg ervaren als onpersoonlijker. Het 

onderzoek heeft hiervan geen duidelijk beeld opgeleverd. Wel werd duidelijk dat het er onder meer 

mee te maken heeft dat zorgverlener en cliënt op afstand komen te staan en elkaar vaak minder goed 

leren kennen. De onmogelijkheid om fysiek contact te maken speelt eveneens een rol. In vergelijking 

met telefonisch contact wordt beeldzorg door cliënten, net als door zorgverleners, ervaren als 

persoonlijker. Door het beeld kunnen cliënten zien met wie ze contact hebben en dat er echt naar hen 

wordt geluisterd. 

 

5.4 DEELVRAAG 4 In hoeverre ervaren zorgverleners veranderingen in hun relatie met cliënten? 

Zorgverleners bij Curea geven aan dat hun relatie met cliënten als gevolg van de inzet van beeldzorg 

zakelijker is geworden. Dit betekent echter niet dat de zorgrelatie slechter wordt of dat de kwaliteit 

van zorg afneemt, hoewel sommige zorgverleners hier in eerste instantie wel bang voor waren. Ook 

via beeldzorg is het mogelijk om persoonlijk contact met cliënten te hebben en hen goed te begeleiden 

bij ondersteuningsvragen. Het doel is om cliënten zoveel mogelijk te helpen hun vragen en problemen 

zelfstandig op te lossen. Een te hechte zorgrelatie waarin cliënten zich afhankelijk van hun 

zorgverlener(s) opstellen is niet gewenst. Het wordt daarom zowel binnen Curea als binnen SamenZorg 

belangrijk gevonden om een band met cliënten op te bouwen, maar tevens een professionele afstand 

te behouden. Beeldzorg maakt het behouden van die professionele afstand makkelijker. Bij nabije zorg 

is het lastiger om afstand te houden omdat zorgverleners directer bij het leven van cliënten betrokken 

zijn. Bij SamenZorg zijn de geïnterviewde zorgverleners verantwoordelijk voor zowel beeldzorg als 

nabije zorg. Zij ervaren hierdoor in mindere mate een verandering in hun relatie met cliënten. 

Sommigen van hen geven aan dat het voor de zorgrelatie niet uitmaakt of het contact via beeldzorg 

verloopt of in real life plaatsvindt, maar allen pleiten zij voor een combinatie van beide. 

 

5.5 DEELVRAAG 5 In hoeverre ervaren cliënten veranderingen in hun relatie met zorgverleners? 

Voor cliënten van Curea is het grote aantal verschillende zorgverleners dat zij via beeldzorg spreken 

een obstakel in het ontwikkelen van een voor hen prettige zorgrelatie. Zij vinden het veelal makkelijker 

om met bekenden te praten, met wie zij gedurende langere tijd een vertrouwensband hebben 

opgebouwd. Met beeldzorgmedewerkers bouwen zij een andere, minder persoonlijke, band op dan 

met hun vaste, nabije zorgverlener(s).  

Alle cliënten vinden het belangrijk dat er goed naar hen geluisterd wordt en dat er sprake is van een 

‘klik’ met hun zorgverlener(s). Als hiervan geen sprake is heeft dit een negatieve invloed op de zorg en 

ontstaat er meestal geen goede zorgrelatie. Zorgverleners benadrukken dat een te hechte zorgrelatie 

ongewenst is. Het maakt cliënten afhankelijk van hun zorgverlener(s). Opvallend is dat cliënten hier 

over het algemeen niet bang voor zijn. Slechts één cliënt benoemd dat de zorgrelatie ook té hecht kan 

zijn. 

Doordat de cliënten van SamenZorg zowel beeldzorg al nabije zorg krijgen van een vast team van 

zorgverleners, heeft beeldzorg voor hen minder invloed op de zorgrelatie. Wel voelen zij zich, net als 
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cliënten van Curea, door beeldzorg vrijer. Cliënten ervaren meer zeggenschap over het contact en de 

vrijheid om een zorgafspraak af te zeggen of te verzetten wanneer daar reden voor is. Dit draagt bij 

aan hun gevoel van vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Het kost tijd om aan de grotere 

onafhankelijkheid te wennen.  

 

5.6 HOOFDVRAAG In hoeverre verandert communicatie via beeldzorg de relatie tussen zorgverleners 

en cliënten? 

De hoofdvraag wordt beantwoord door een overzicht te bieden van de veranderingen die plaatsvinden 

als gevolg van de inzet van beeldzorg. Deze veranderingen zijn opgedeeld in zes gebieden die allen te 

maken hebben met de zorgrelatie. De resultaten van het literatuuronderzoek en het empirische 

onderzoek worden met elkaar in verband gebracht. In Bijlage 4 is een tabel op genomen (Tabel 3) 

waarin een systematisch overzicht wordt gegeven van de overeenkomsten en verschillen tussen het 

literatuuronderzoek naar zorg op afstand en het empirische onderzoek naar beeldzorg. Tabel 3 is een 

samenvoeging van Tabel 1 en Tabel 2. 

 

1. Angst en onzekerheid 

Het literatuuronderzoek laat zien dat zorg op afstand angst en onzekerheid oproept bij zowel 

zorgverleners als cliënten, vooral wanneer zij nog geen ervaring met zorg op afstand hebben. In de 

praktijk blijken die angsten veelal ongegrond en kan zorg op afstand een waardevolle aanvulling 

vormen op nabije zorg. Dit komt overeen met het beeld dat geïnterviewde zorgverleners en cliënten 

geven met betrekking tot de inzet van beeldzorg. Hoewel sommigen van hen direct vertrouwen 

hadden in beeldzorg, moest de meerderheid eraan wennen. Met name verstandelijk gehandicapte 

cliënten ervoeren in eerste instantie vaak angst en onzekerheid, maar na verloop van tijd bleek 

beeldzorg ook voor hen een goede aanvulling op nabije zorg. Opvallend genoeg ervoeren ouderen 

minder angst en onzekerheid. Dit kan ermee te maken hebben dat ouderen de zorgverleners die 

beeldzorg verleenden kenden. Verstandelijk gehandicapten kregen te maken met zorgverleners die 

voor hen vrijwel allemaal onbekenden waren. 

 

2. Persoonlijk contact 

Persoonlijk contact blijkt zowel op basis van het literatuur- als het empirische onderzoek een belangrijk 

element van de zorgrelatie. De bestudeerde literatuur laat zien dat de angst bestaat dat zorg op 

afstand het moeilijker zal maken voor zorgverleners om persoonlijk contact te maken met cliënten. In 

de praktijk blijkt echter dat zorg op afstand persoonlijk contact niet in de weg hoeft te staan en dat het 

cliënten en zorgverleners in sommige gevallen zelfs dichter bij elkaar brengt. Een voorwaarde hiervoor 

is dat zorgverlener en cliënt elkaar kennen en een goede band met elkaar hebben. Het inzetten van 

een vast zorgteam wordt dan ook aanbevolen. Geïnterviewde cliënten gaven eveneens de voorkeur 

aan contact met een vaste zorgverlener. Dit maakte het voor hen makkelijker om persoonlijke dingen 

te bespreken.  

In overeenstemming met het literatuuronderzoek gaven zorgverleners in het empirische onderzoek 

aan dat goede en persoonlijke zorg ook via beeldzorg mogelijk is. Beeldzorg maakt het daarnaast voor 

hen makkelijker om een professionele afstand tot cliënten te bewaren. Gespreksinhoudelijk ervaren 

zorgverleners weinig verschil tussen beeldzorg en nabije zorg. Wel zijn de gesprekken over het 
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algemeen korter en doelgerichter. Het is mogelijk dat sommige persoonlijke onderwerpen via 

beeldzorg makkelijker kunnen worden besproken. Door cliënten wordt beeldzorg echter ervaren als 

onpersoonlijker dan nabije zorg. Zij zijn geneigd minder te vertellen en geven voor het bespreken van 

persoonlijke onderwerpen de voorkeur aan nabije zorg. In vergelijking met telefonisch zorg werd 

beeldzorg door zowel cliënten als zorgverleners als persoonlijker ervaren. Onder meer omdat de ander 

zichtbaar is en het beeld duidelijk maakt dat er door de ander geluisterd wordt. Signalen uit de 

omgeving van cliënten gaan via beeldzorg veelal verloren. Door gebruik te maken van een combinatie 

van beeldzorg en nabije zorg kunnen deze signalen wel worden opgepikt. 

 

3. Vertrouwen en privacy 

Op basis van het literatuuronderzoek ontstaat het beeld dat het opslaan en delen van gegevens van 

cliënten door hen ervaren kan worden als een inbreuk op hun privacy. Dit kan ertoe leiden dat cliënten 

hun vertrouwen verliezen en/of minder met hun zorgverlener delen via zorg op afstand. 

Geïnterviewde zorgverleners, met name binnen SamenZorg, beaamden dat cliënten via beeldzorg 

minder delen. Echter, dit schreven zij niet toe aan een gebrek aan privacy. Zowel zorgverleners als 

cliënten stelden dat beeldzorg het gevoel van privacy juist kan vergroten, doordat zorgverleners niet 

of minder vaak bij cliënten thuis komen. Dat gegevens opgeslagen en gedeeld worden, werd door 

cliënten niet ervaren als een inbreuk op hun privacy. Veelal vonden zij dit juist prettig omdat zij op die 

manier makkelijker terug konden komen op wat zij in een voorgaand gesprek bespraken.  

Het beeld is echter niet geheel eenduidig. Een klein deel van de cliënten was zich ervan bewust dat zij 

maar een beperkt beeld hadden van de omgeving van de zorgverlener tijdens een beeldzorggesprek. 

Zij achtten het mogelijk dat er buiten beeld anderen met het gesprek meeluisterden. Dit vormde voor 

hen aanleiding om zich minder vrij te voelen in het gesprek.  

Hoewel het meer tijd kost in vergelijking met nabije zorg, is het mogelijk om via beeldzorg een 

vertrouwensrelatie op te bouwen. Voorwaarde hiervoor is dat zorgverlener en cliënt elkaar een aantal 

keren gesproken hebben en elkaar, voorafgaand aan het contact via beeldzorg, hebben kunnen leren 

kennen. Voor alle cliënten geldt dat goede communicatie eveneens het makkelijkst tot stand kwam 

met bekende zorgverleners. Dit komt ook naar voren uit het literatuuronderzoek.  

 

4. Rolverdeling 

Beeldzorg maakte het voor de meeste geïnterviewde zorgverleners, vaak tegen hun verwachtingen in, 

makkelijker om cliënten te controleren en hun ziekteproces te monitoren. Dit kwam onder meer 

doordat er vaker contact was en het beeld voldoende van de cliënten liet zien om in te schatten hoe 

het met hen ging. Dit sluit aan bij de bevindingen uit de literatuurstudie naar zorg op afstand. 

Een ander effect dat in het literatuuronderzoek naar zorg op afstand naar vorige kwam, is de 

verschuivende verhoudingen tussen zorgverleners en cliënten. Enerzijds werd beargumenteerd dat 

zorgverleners een coachende rol krijgen en op gelijke voet komen te staan met cliënten. Daarnaast 

zouden cliënten een actievere rol krijgen in hun eigen zorgproces, meer verantwoordelijkheden krijgen 

en daarmee meer ruimte voor zelfzorg. Het beeld van verschuivende verhoudingen werd door 

geïnterviewde zorgverleners en cliënten gedeeld. Met name het beroep dat beeldzorg doet op de 

zelfstandigheid van cliënten. Zorgverleners plaatsten daarbij de kanttekening dat er altijd een groep 

cliënten zal blijven die meer ondersteuning nodig heeft en voor wie beeldzorg niet voldoet. Een vorm 

van nabije zorg blijft in veel gevallen een noodzakelijke aanvulling. Cliënten gaven eveneens de 
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voorkeur aan een combinatie van beeldzorg en nabije zorg. Hoewel zij beeldzorg, net als zorgverleners, 

veelal een waardevolle vorm van zorg vonden, kan het de nabije zorg niet geheel vervangen. 

Anderzijds liet de literatuurstudie aan de hand van onderzoek van Jeanette Pols (2012) zien dat 

bepaalde vormen van zorg op afstand ervoor kunnen zorgen dat de verantwoordelijkheid voor het 

interpreteren van gegevens en het signaleren van problemen door zorg op afstand meer en meer bij 

zorgverleners komt te liggen. Cliënten werden in dit onderzoek in sommige gevallen eerder passiever 

dan zelfstandiger en vertrouwden volledig op de alertheid van hun zorgverleners. Uit de uitgevoerde 

interviews blijk dat zorgverleners door beeldzorg weliswaar een meer leidende rol kregen in de 

gesprekken, maar afgezien daarvan werden cliënten veelal zelfstandiger. Zij moesten hier vaak wel 

enige tijd aan wennen. Mogelijk heeft dit verschil met de bevindingen van Pols ermee te maken dat 

beeldzorg veel weg heeft van een gewoon gesprek. De door Pols bestudeerde vorm van zorg op afstand 

heeft een indirecte vorm van communicatie tot gevolg en creëert mogelijk een sterker gevoel van 

afstand tussen cliënten en zorgverleners.8 

 

5. (Gedrags)normen en vaardigheden 

De literatuurstudie laat zien dat de introductie van nieuwe zorgtechnologie er veelal voor zorgt dat 

zorgverleners en cliënten nieuwe vaardigheden en normen ontwikkelen om de technologie in het 

zorgproces in te kunnen bedden. Dit maakt een nieuwe manier van samenwerken met elkaar en de 

technologie mogelijk. Hoewel er verschillen zijn tussen de literatuur en de empirische resultaten, en 

zelfs tussen de bestudeerde zorginstellingen, is er in alle gevallen sprake van een verandering. De 

veranderingen zijn echter contextgebonden en afhankelijk van de technologie. Zorgverleners van 

beide instellingen gaven aan dat zij met name nieuwe gespreksvaardigheden hadden ontwikkeld als 

gevolg van de inzet van beeldzorg. Het stellen van open vragen werd belangrijker evenals zakelijk 

communiceren en ‘tussen de regels door luisteren’. Cliënten moesten leren omgaan met een tablet en 

de beeldzorgsoftware. Ervaring met het omgaan met andere technologie, zoals een laptop, maakte 

het aanleren van beeldzorg makkelijker. Cliënten van Curea moesten leren zelf initiatief te nemen en 

niet te lang te wachten met inbellen. Voor cliënten van SamenZorg gold dit niet omdat zij op afspraak 

door een zorgverlener gebeld werden. 

 

6. Telepresentie 

Telepresentie wordt in de bestudeerde literatuur beschreven als het gevoel fysiek aanwezig te zijn bij 

de gesprekspartner, al bevindt die zich feitelijk ergens anders. Dit effect wordt alleen beschreven als 

gevolg van de inzet van beeldzorg. Onder meer omdat beeldzorg de inhoud van het gesprek nauwelijks 

beïnvloedt. Voorwaarde is dat de technologie goed werkt en zorgverleners en cliënten voorafgaand 

aan het beeldzorgcontact een band met elkaar hebben kunnen opbouwen. Hoewel de ervaring van 

telepresentie in het empirische onderzoek niet als zodanig door respondenten benoemd werd, 

beamen respondenten dat een beeldzorggesprek sterk overeenkomt met een gewoon gesprek. 

Beeldzorg kan gesprekspartners dichter bij elkaar brengen dan een telefoongesprek, mede door het 

oogcontact dat het gesprek persoonlijker maakt. Respondenten stelden, in overeenstemming met de 

                                                           
8 In de studie van Pols werd cliënten gevraagd thuis metingen te doen en de gemeten waarden digitaal aan een 
zorgcentrale door te geven. In de centrale werden de metingen geanalyseerd. Cliënten vertrouwden erop dat er 
contact met hen opgenomen zou worden wanneer de metingen aanleiding gaven tot bezorgdheid. Dit 
verminderde hun eigen alertheid. 
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literatuur, dat de technologie daarvoor wel goed moet werken. Dat beeldzorg door cliënten ook als té 

indringend ervaren kan worden, werd eveneens bevestigd door het empirische onderzoek, maar dit 

geldt slechts voor een beperkt deel van de respondenten. Het hebben van een band met cliënten, 

voorafgaand aan beeldzorgcontact, was voor de meeste zorgverleners geen noodzakelijker 

voorwaarde. Cliënten gaven aan dat dit het gesprek voor hen wel makkelijker maakt.  

 

5.7 TEN SLOTTE 
Technologie kan worden beschouwd als een bemiddelaar. Het beïnvloedt onder meer onze ervaringen, 

handelingen, normen en de manier waarop we ons tot elkaar verhouden. Het onderzoek laat zien dat 

beeldzorg hierop geen uitzondering is. Er werden zes gebieden onderscheiden die met de relatie 

tussen zorgverlener en cliënt te maken hebben. Daarbinnen treden, als gevolg van de inzet van 

beeldzorg en zorg op afstand in het algemeen, veranderingen op. Zowel het literatuuronderzoek als 

het empirische onderzoek laten zien dat deze veranderingen gevolgen hebben voor de zorgrelatie.  

Communicatie via beeldzorg verandert de relatie tussen zorgverleners en cliënten doordat deze nu 

(gedeeltelijk) vorm krijgt via beeldzorgtechnologie. De mate waarin verandering optreedt is echter 

afhankelijk van de manier waarop beeldzorg wordt ingezet. SamenZorg is een voorbeeld van een 

instelling waar beeldzorg en nabije zorg door dezelfde zorgverleners worden verleend. Cliënten en 

zorgverleners bouwen zowel in real life als via het scherm aan hun relatie. Bij Curea wordt beeldzorg 

door een apart team van zorgverleners verleend, waardoor cliënten en zorgverleners elkaar slechts bij 

uitzondering in real life ontmoeten. De impact op de zorgrelatie is in dit geval groter. De mate van 

verandering in de zorgrelatie verschilt eveneens per technologiesoort. Hoewel de overeenkomsten 

tussen het literatuuronderzoek naar zorg op afstand en het empirische onderzoek naar beeldzorg 

groot zijn, is duidelijk geworden dat er eveneens verschillen zijn. 

De waardering die gegeven wordt aan de veranderingen is afhankelijk van de waarden die voor 

zorgverleners en cliënten in de zorg centraal staan en hun beeld van goede zorg en een daarbij 

passende zorgrelatie. Cliënten die veel waarde hechten aan zelfstandigheid en privacy, zijn 

bijvoorbeeld positiever over de veranderingen die beeldzorg met zich meebrengt dan cliënten die in 

het contact met hun zorgverlener op zoek zijn naar persoonlijk contact en een hechte band. Voor 

zorgverleners geldt hetzelfde. Op dit vlak vindt interactie plaats met de ontwikkeling van technologie. 

Nieuwe technologie heeft de potentie om opvattingen over wat een goede zorgrelatie is te 

beïnvloeden, net zoals ideeën over een goede zorgrelatie de ontwikkeling van technologie kunnen 

sturen. 
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6. DISCUSSIE 
Het onderzoek is met veel zorg en toewijding uitgevoerd, maar desalniettemin kunnen er 

verbeterpunten worden aangewezen. In dit hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan en wordt 

gereflecteerd op de gevolgen van de gekozen onderzoeksmethode op de resultaten en conclusies van 

het onderzoek. 

 

Het empirische onderzoek betrof een kwalitatief onderzoek aan de hand van semi-gestructureerde 

interviews, met acht zorgverleners en acht cliënten van twee verschillende zorginstellingen. Ter 

voorbereiding van de interviews is gesproken met de interne onderzoeker van één van de instellingen 

en een onderzoeker met veel ervaring met onderzoek naar zorg op afstand bij uiteenlopende 

zorginstellingen. Uit de voorbereiding bleek dat het in gesprek met de beoogde cliëntendoelgroep, 

ouderen en verstandelijk gehandicapten, belangrijk is om korte, duidelijke vragen te stellen en 

respondenten de tijd te geven om hun antwoord hierop te formuleren, alvorens de volgende vraag te 

stellen. Tijdens de interviews is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar dit nam niet weg 

dat de interviewer geen ervaring had met het interviewen van verstandelijk gehandicapten en 

ouderen. Het kan niet geheel worden uitgesloten dat respondenten zich tijdens het interview soms 

ongemakkelijk gevoeld hebben, of antwoord hebben gegeven op vragen die zij niet volledig begrepen. 

Dit kan de betrouwbaarheid van de onderzoeksdata in enige mate hebben beïnvloed. Een combinatie 

van interviews en participerende observatie zou de betrouwbaarheid in een volgend onderzoek 

kunnen vergroten. Door aanwezig te zijn bij beeldzorggesprekken geeft deze methode de onderzoeker 

een gedetailleerder beeld van de manier waarop gebruik wordt gemaakt van beeldzorg. Opvallende 

observaties kunnen op een later moment in een interview met de betreffende cliënt en/of 

zorgverlener worden besproken. Een nadeel van participerende observatie is dat de aanwezigheid van 

de onderzoeker het gesprek tussen cliënt en zorgverlener zeer waarschijnlijk zal beïnvloeden. 

De selectie van respondenten biedt eveneens ruimte voor verbetering. Alle respondenten, op één na, 

waren woonachtig in de Randstad en alle respondenten waren van Nederlandse afkomst. Daarnaast 

zijn uitsluitend vrouwelijke zorgverleners geïnterviewd. Dit beperkt de generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten. De steekproef vormde geen afspiegeling van de grotere groep cliënten en 

zorgverleners in de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Daarnaast zijn de cliënten, met 

name verstandelijk gehandicapten, mede geselecteerd op hun reflecterend vermogen en hun 

vermogen om gevoelens en ervaringen onder woorden te brengen. Dit selectiecriterium kwam de 

kwaliteit van de interviewdata ten goede, maar beperkt wederom de generaliseerbaarheid.  

De mate van reflectie die van respondenten werd gevraagd is hoog. Dit vereist oefening en de meeste 

respondenten waren het niet gewend. De interviews geven hierdoor voornamelijk een beeld van hoe 

de verhouding tussen cliënten en zorgverleners op dit moment is. De interviews gingen ook in op de 

veranderingen die deze verhouding heeft doorgemaakt als gevolg van de introductie van beeldzorg, 

maar het was voor respondenten moeilijk om die veranderingen gedetailleerd te beschrijven. Na 

verloop van tijd worden die veranderingen ‘normaal’. Door middel van een longitudinale studie, waarin 

op verschillende momenten gesprekken worden gevoerd met dezelfde groep respondenten, kunnen 

de effecten van een interventie (in dit geval de invoering van beeldzorg) beter in kaart gebracht 

worden. Een longitudinale studie kon vanwege de lange looptijd niet binnen dit scriptieonderzoek 

worden uitgevoerd. 

Bij de opzet van het onderzoek is ervoor gekozen uitsluitend respondenten te interviewen die op het 

moment van het interview gebruik maakten van beeldzorg. Er zijn geen respondenten geïnterviewd 

die helemaal geen gebruik van beeldzorg konden of wilden maken. Deze keuze kwam voort uit de 
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onderzoeksvraag en het doel van het onderzoek om in kaart te brengen in hoeverre de zorgrelatie als 

gevolg van de inzet van beeldzorg veranderde. De verwachting was dat ‘non-users’ van beeldzorg 

hierover minder zouden kunnen vertellen, doordat zij geen of minder ervaring met beeldzorg hebben. 

Het kan echter interessant zijn om ook het perspectief van de ‘non-user’ in een vergelijkbaar 

onderzoek te betrekken. Dit omdat zij een beeld kunnen geven van de overwegingen om geen gebruik 

van beeldzorg te willen maken of hier na enige tijd mee te stoppen. Alle geïnterviewde respondenten 

zijn na verloop van tijd in meer of mindere mate aan beeldzorg gewend geraakt, maar er zijn ook 

mensen voor wie dit niet geldt. Hun informatie kan de uitkomst van het onderzoek beïnvloeden.  

De analyse van de onderzoeksgegevens is uitgevoerd door één onderzoeker, zoals dat veelal het geval 

is bij een scriptieonderzoek. Ondanks de feedback van meerdere kritische meelezers kan niet worden 

uitgesloten dat de onderzoeker vanuit diens eigen bias de uitkomsten van het onderzoek heeft 

beïnvloed. Zo zijn de uitkomsten van het literatuuronderzoek leidend geweest bij de analyse van de 

empirische onderzoeksgegevens. Het is mogelijk dat hierdoor nuances verloren zijn gegaan. Dit zou 

wellicht voorkomen kunnen worden door gebruik te maken van de grounded theory methode, waarbij 

theorie ontwikkeld wordt aan de hand van eerder verzamelde data. Ook dan spelen 

vooronderstellingen van de onderzoeker echter een rol. Hetzij in de onderzoeksfase, hetzij bij het 

ontwikkelen van de theorie. Een andere mogelijkheid is om het onderzoek met meerdere 

onderzoekers uit te voeren. In het geval van een scriptieonderzoek is dit echter geen voor de hand 

liggende keuze. Bij andere vormen van onderzoek ligt dit meer voor de hand. 

Als gevolg van het gebrek aan literatuur waarin de invloed van beeldzorg op de zorgrelatie wordt 

besproken, is er in dit onderzoek voor gekozen om het onderzoeksgebied van de literatuurstudie uit 

te bereiden naar zorg op afstand in het algemeen. Beeldzorg maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast 

is er in het empirische onderzoek voor gekozen om een vergelijking te maken tussen een instelling 

voor verstandelijk gehandicaptenzorg en een instelling voor ouderenzorg, waar op verschillende 

manieren gebruik wordt gemaakt van beeldzorg. Beide instellingen maken daarnaast gebruik van 

verschillende software. Het onderzoek heeft door deze aanpak een breed beeld gegeven van de 

invloed van zorg op afstand enerzijds en beeldzorg anderzijds op de zorgrelatie. De literatuurstudie en 

het empirische onderzoek vertonen veel overeenkomsten. Evenals de vergelijking tussen verstandelijk 

gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Het bleek echter niet eenvoudig om algemene conclusies te 

trekken. Het onderzoek heeft met name laten zien dat zowel het type zorg, als de manier waarop 

beeldzorg in de praktijk wordt ingezet, invloed heeft op de veranderingen die beeldzorg met zich 

meebrengt. Om een nog beter beeld te krijgen van de werking van technologie binnen de zorg, zou 

het in vervolgonderzoek interessant zijn om niet alleen te kijken naar de uitwerking van de inzet van 

zorgtechnologie, maar tevens naar de totstandkoming ervan. Hoe ziet het proces eruit dat vooraf gaat 

aan de introductie van een nieuwe vorm van zorgtechnologie? Welke maatschappelijke verschijnselen 

spelen hierbij een rol en hoe worden deze op hun beurt weer door de technologie beïnvloed?  

Deze mogelijkheden tot verbetering van het onderzoek nemen niet weg dat op basis van het 

onderzoek geconcludeerd kan worden dat beeldzorg de zorgrelatie verandert. De verandering is het 

kleinst wanneer beeldzorg en nabije zorg door dezelfde zorgverleners worden verleent. De angst 

bestaat dat beeldzorg de zorgrelatie zal verslechteren, maar dit blijkt in de praktijk niet het geval te 

zijn. Het onderzoek heeft laten zien dat zowel zorgverleners als cliënten beeldzorg, nadat zij eraan 

gewend waren geraakt, ervoeren als een waardevolle aanvulling op nabije zorg. 
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BIJLAGE 

BIJLAGE 1. OVERZICHT RESPONDENTEN 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de (fictieve) namen van de geïnterviewde respondenten. 

Ter bescherming van de privacy van de respondenten worden verdere persoonsgegevens niet 

openbaar gemaakt. 

 

 Zorgverleners Cliënten 

Verstandelijk 
gehandicaptenzorg 

Loes Ilona 

Roelien Joost 

Anne Janna 

Kirsten Peter 

 Casper 

Ouderenzorg Annelies Mevr. Barendts 

Tatiana Dhr. Scheffer 

Ilse Dhr. van Zuilen 

Maaike Mevr. Donker 
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BIJLAGE 2. INTERVIEWGUIDE 

INTERVIEWGUIDE ZORGVERLENERS 
Opening 

 Kun je iets vertellen over het werk dat je doet en waarom je dat bent gaan doen? 

Hoe lang doe je dit werk al, is er veel veranderd sinds je begonnen bent, wat vind je 

leuk aan je werk en waarom? 

 

Over beeldzorg 

 Je werkt met beeldzorg. Hoe vind je het om een gesprek met een cliënt te hebben via 

beeldzorg? 

Hoe lang werk je al met beeldzorg, hoe verloopt een gesprek meestal, wie belt wie en 

waarom, wat vind je van de beeldzorgsetting? 

 Waar kan beeldzorg bij helpen? Voor wat voor soort zorg is het geschikt? 

Voor wie is het geschikt en voor wie niet of minder, helpt het beter dan een gewoon 

gesprek of juist minder goed, zijn er cliënten die er geen gebruik van willen of kunnen 

maken en waarom niet? 

 Wat is het grootste verschil tussen beeldzorg en nabije zorg? 

Wat vind je fijner, wat denk je dat cliënten fijner vinden? 

 Heb je het gevoel dat de band die je met cliënten opbouwt via beeldzorg anders is dan bij 

nabije zorg? 

Heb je het gevoel dat het contact dat je met cliënten hebt via beeldzorg anders is, is 

de band/het contact beter/minder goed/even goed, spreek je vaak dezelfde cliënten 

en kennen zij jou? 

 Is het belangrijk om een goede band te hebben met cliënten? Hoe bouw je die band via 

beeldzorg op? 

Wat is eigenlijk een goede band/zorgrelatie, heb je het idee dat beeldzorg de afstand 

tussen jou en je cliënten veranderd heeft? 

 Is je rol als zorgverlener veranderd sinds je met beeldzorg werkt? 

Is de rol van nabije zorgverleners veranderd, is de rol van cliënten veranderd? 

 Heb je het gevoel dat je cliënten via beeldzorg goed begrijpt en vice versa? 

Wat heb je moeten leren of veranderen om hiervoor te zorgen? 

 Als je het zelf zou mogen weten, wat zou je dan veranderen? 

 

Afsluiting 

 Bedankt voor het interview. Zijn er dingen die je verder nog kwijt wilt, waar je op terug wilt 

komen of waar je nog wat aan toe wilt voegen? 
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INTERVIEWGUIDE CLIËNTEN 
Opening 

 Hoe gaat het met je? 

Kun je vertellen wat voor zorg je krijgt en hoe lang al? 

 

Over beeldzorg 

 Wanneer was je laatste beeldzorggesprek? 

Was het een prettig gesprek, waarom wel/niet? Hoe lang gebruik je beeldzorg al, hoe 

vaak, op afspraak of niet? 

 Waar kan beeldzorg je bij helpen? 

Waarbij niet en waarom niet, wanneer bel je met beeldzorg, met wat voor vragen bel 

je, bel je weleens zomaar, wat bespreek je als je met beeldzorg belt (voorbeelden)? 

 Krijg je nog andere zorg of begeleiding? 

Wat voor dingen doe en/of bespreek je dan, bespreek/doe je andere dingen dan via 

beeldzorg, voor wat voor vragen heb je liever thuis een gesprek? 

 Wat is het grootste verschil tussen een gesprek via beeldzorg en een gesprek met een 

zorgverlener thuis? 

Wat vind je prettiger, waarom/wanneer? 

 Wat vind je het grootste voordeel en wat het grootste nadeel van beeldzorg? 

 Kun je je verhaal goed kwijt bij beeldzorg? 

Heb je het gevoel dat er goed naar je geluisterd wordt, waar merk je dat aan? 

 Heb je het gevoel dat je de zorgverleners goed kent? 

Spreek je ook weleens zorgverleners die je niet kent, vind je het belangrijk om de 

zorgverleners goed te kennen, kennen de zorgverleners jou goed, is er verschil tussen 

hoe goed je de beeldzorg zorgverleners kent en de zorgverleners die bij jou thuis 

komen? 

 Wat voor soort band heb je met je zorgverleners? 

Is er verschil tussen de band met de zorgverleners die aan huis komen en de beeldzorg 

zorgverleners, hoe komt dat denk je? 

 Hoe vond je het in het begin toen je beeldzorg kreeg? 

Hoe vind je het nu, heb je moeten wennen aan beeldzorg, (zo ja) hoe deed je dat, heb 

je nieuwe dingen moeten leren? 

 Werkt beeldzorg goed? Hoe vaak zijn er storingen en wat vind je daarvan? 

 Als je het zelf zou mogen weten, wat zou je dan veranderen aan de zorg die je krijgt en aan 

beeldzorg in het bijzonder? 

 

Afsluiting 

 Bedankt voor het interview. Zijn er dingen die je verder nog kwijt wilt, waar je op terug wilt 

komen of waar je nog wat aan toe wilt voegen? 
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Veranderende 
zorgrelatie

1. Angst en onzekerheid

• Bezuinigingen (15)

• Omslag/wennen (44)

• Onzekerheid/angst omgang technologie (10)

• Tijdsgeest (16)

• Vertrouwen in technologie (3)

2. Persoonlijk contact

• Beeldzorg als aanvulling op nabije zorg (22)

• Beeldzorg als vervanging van nabije zorg (6)

• Beeldzorg geen probleem voor persoonlijk contact 
(22)

• Beeldzorg laagdrempelig/toegankelijk (12)

• Beeldzorg onpersoonlijker dan nabije zorg (27)

• Beeldzorg persoonlijker (dan nabije/telefonische 
zorg) (8)

• Bekendheid/band zorgverlener (valkuil) (14)

• Bekendheid/band zorgverlener (voorwaarde) (34)

• Effect van meerdere zorgverleners (25)

• Karakter van de zorg valt weg (1)

• Nabije zorg laagdrempeliger (1)

• Ontbreken nabijheid/fysiek contact (7)

• Persoonlijke band onderdeel van goede zorg (18)

• Vertrouwensrelatie belangrijk (14)

3. Vertrouwen en privacy

• Cliënt deelt minder informatie via beeldzorg (16)

• Meeluisteren anderen (7)

• Meer privacy, BZ (7)

• Vertrouwensrelatie minder, BZ (2)

4. Rolverdeling

• Cliënt bespreekt hoe het gaat (19)

• Cliënt geeft gegevens door (7)

• Cliënt kan hart luchten (21)

• Combinatie BZ-nabije zorg (32)

• Controle zorgverlener/proces volgen, BZ (14)

• Effect van meerdere zorgverleners (25)

• Nieuwe vaardigheden, cliënt (7)

• Nieuwe vaardigheden, zorgverlener (19)

• Nieuwe manier samenwerken cliënt-
zorgverlener (5)

• Nieuwe manier samenwerken zorgverleners 
onderling (24)

• Rol cliënt verandert (9)

• Rol netwerk (36)

• Rol zorgverlener thuis (35)

• Rust/vertrouw cliënt (4)

• Signalen missen, BZ (20)

• Vaker (kort) contact (7)

• Zelfzorg, zelfmanagement/zelfredzaamheid 
cliënt (22)

• Zorgverlener als coach, BZ (8)

• Zorgverlener analyseert/interpreteert, BZ (3)

• Zorgverlener geeft advies, BZ (10)

• Zorgverlener luistert, BZ (32)

• Zorgverlener praktische hulp, BZ (5)

• Zorgverlener vraagt door, BZ (6)
5. (Gedrags)normen en vaardigheden

• Aanleren technologie (33)

• Eenduidige aanpak/zorgverlener neutraal, BZ (14)

• Nieuwe vaardigheden, cliënt (7)

• Nieuwe vaardigheden, zorgverlener (19)

• Omgang met beeldzorg/nieuwe gedragsnormen (30)

• Zelfzorg/zelfmanagement/zelfredzaamheid cliënt (22)

6. Telepresentie

• Beeld brengt gesprekspartner dichterbij (3)

• Belang oogcontact (17)

• Focus op gesprek, door beeld (4)

• Gelijkenis beeldzorg-nabije zorg (33)

• Gevoel fysieke aanwezigheid bij 
gesprekspartner, BZ (0)

• Invloed (kapotte) technologie op gesprek (21)

• Signalen missen, BZ (20)

• Te indringend contact, BZ (3)

BIJLAGE 3. CODEBOOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het cijfer achter de code geeft het aantal fragmenten weer dat met deze code is gecodeerd
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BIJLAGE 4. TABEL 3 
Tabel 3, vergelijkingstabel literatuuronderzoek en empirisch onderzoek 

  Positief Negatief Neutraal 

Angst en 
onzekerheid 

L9  Angsten blijken in de praktijk veelal 
ongegrond 

   Zorgverleners en cliënten spelen 
een actieve rol in het inpassen 
van zorgtechnologie in de zorg 

E10  Angsten blijken in de praktijk veelal 
ongegrond 

 Beeldzorg wordt in de praktijk ervaren 
als een waardvolle aanvulling op nabije 
zorg 

 OZ11: cliënten ervaren weinig angst en 
onzekerheid in het gebruik van 
beeldzorg 

 Zorgverleners zijn bang dat cliënten 
beeldzorg niet accepteren en de zorg 
onpersoonlijk wordt 

 Cliënten zijn bang om het warme, 
hechte contact met zorgverleners te 
verliezen 

 VGZ12: cliënten ervaren in eerste 
instantie angst en onzekerheid in het 
gebruik van beeldzorg (3/413) 

 Zorgverleners ervaren beeldzorg 
als een passende zorgvorm in de 
huidige tijd (6/8) 

                                                           
9 Resultaten op basis van literatuuronderzoek 
10 Resultaten op basis van empirisch onderzoek 
11 OZ: ouderenzorg 
12 VGZ: verstandelijk gehandicaptenzorg 
13 De cijfers geven het aantal respondenten weer dat dit effect in het interview benoemde. In dit geval: drie van de vier geïnterviewde VGZ zorgverleners. 
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Tabel 3, vervolg 

  Positief Negatief Neutraal 

Persoonlijk 
contact 

L  Zorg op afstand staat goed contact niet 
in de weg 

 Zorg op afstand is een waardevolle 
aanvulling op nabije zorg 

 Zorg op afstand brengt cliënten en 
zorgverleners dichter bij elkaar 

 Zorgverleners zonder ervaring met zorg 
op afstand zijn huiverig 

 Voorwaarde voor persoonlijk 
contact: een goede 
vertrouwensrelatie tussen 
zorgverleners en cliënten 

 E  Goede en persoonlijke zorg via 
beeldzorg is mogelijk 

 Beeld maakt voor cliënten zichtbaar dat 
er door zorgverleners goed naar hen 
wordt geluisterd 

 Beeldzorg maakt het voor zorgverleners 
makkelijker om een professionele 
afstand tot cliënten te houden 

 VGZ: cliënten kunnen hun hart luchten 
op een zelf gekozen moment 

 Zorgverleners en cliënten leren elkaar 
minder snel en minder goed kennen 

 Zorgverleners merken dat sommige 
signalen van cliënten verloren gaan, niet 
worden herkend of onjuist worden 
geïnterpreteerd (6/8) 

 Cliënten vertellen via beeldzorg minder 
(wordt niet gedeeld door VGZ 
zorgverleners) 

 Missen fysiek contact en nabijheid 
(5/16) 

 Cliënten ervaren beeldzorg als minder 
persoonlijk dan nabije zorg (6/8) 

 Cliënten geven de voorkeur aan een 
vaste zorgverlener 

 VGZ: Cliënten bespreken persoonlijke 
onderwerpen liever in real life 

 VGZ: Cliënten ervaren het contact met 
beeldzorg zorgverleners als minder goed 
doordat zij hen minder goed kennen 
(3/4) 

 Zorgverleners ervaren 
gespreksinhoudelijk weinig 
verschil tussen beeldzorg en 
nabije zorg 

 OZ: zorgverleners ervaren geen 
verandering in hun verhouding 
tot cliënten 
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Tabel 3, vervolg 

  Positief Negatief Neutraal 

Vertrouwen en 
privacy 

L  De afstand tot- en onbekendheid met 
zorgverleners kan ervoor zorgen dat 
cliënten zich minder beoordeeld en 
bekeken voelen, dit maakt het 
makkelijker en minder intimiderend om 
contact te zoeken 

 Cliënten voelen zich door de afstand tot 
zorgverleners minder afhankelijk 

 Vertrouwensrelatie komt onderdruk te 
staan door het digitaal opslaan en delen 
van gegevens 

 Gebrek aan privacy kan ertoe leiden dat 
cliënten minder informatie delen 

 Zorgverleners vrezen dat zij via zorg op 
afstand niet in staat zijn om rapport op 
te bouwen 

 Goede communicatie komt makkelijk tot 
stand tussen bekenden 

 

 E  Privacy wordt door zorgverleners 
gegarandeerd door beeldzorg te 
verlenen vanuit een leeg kantoor of een 
speciaal daarvoor ingerichte ruimte 

 Een vertrouwensrelatie met cliënten 
opbouwen kan via beeldzorg 

 Beeldzorg voelt voor cliënten vertrouwd 
(4/8) 

 Beeldzorg biedt cliënten meer privacy 
en vrijheid 

 Privacy staat voor cliënten onder druk 
doordat anderen mogelijk meeluisteren 
met het gesprek (2/8) 

 Cliënten ervaren dat goede 
communicatie makkelijker tot stand 
komt met bekende zorgverleners 

 Digitale rapportage wordt door 
cliënten niet ervaren als inbreuk 
op hun privacy 
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Tabel 3, vervolg 

  Positief Negatief Neutraal 

Rolverdeling L  Frequent contact maakt het voor 
zorgverleners makkelijker om het 
ziekteproces te volgen en te controleren 

 Cliënten en zorgverleners krijgen een 
gelijkwaardige positie (Doorten, 2010) 

 Cliënten krijgen meer regie, controle en 
zelfmanagement (Doorten, 2010) 

 Verantwoordelijkheid voor het 
interpreteren van gegevens en het 
signaleren van problemen ligt bij 
zorgverleners, cliënten worden 
passiever (Pols, 2012) 

 Cliënten voelen zich 
verantwoordelijk om metingen 
te doen en gegevens door te 
geven 

 Cliënten vertrouwen op de 
alertheid van zorgverleners 

 

 E  Het is voor zorgverleners door 
beeldzorg makkelijker om cliënten te 
controleren en hun ziekteproces te 
volgen 

 Beeldzorg doet een beroep op de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
cliënten 

 Cliënten ervaren meer vrijheid en 
onafhankelijkheid van zorgverleners 

 Beelzorg doet een beroep op de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
cliënten 

 De rol van zorgverleners 
veranderd als gevolg van de inzet 
van beeldzorg (6/8) 

 Zorgverleners krijgen een 
leidende rol in de gesprekken 
met cliënten 

 Voorkeur voor combinatie van 
beeldzorg en nabije zorg 

 VGZ: cliënten hebben de 
verantwoordelijk om zelf contact 
op te nemen met beeldzorg 

 VGZ: Nieuwe vormen van 
samenwerking tussen beeldzorg 
en nabije zorg 
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Tabel 3, vervolg 

  Positief Negatief Neutraal 

(Gedrags)normen 
en vaardigheden 

L   Zorg op afstand geeft cliënten in veel 
gevallen een gevoel van veiligheid 
dat niet altijd realistisch is 

 

 Zorgverleners, cliënten en apparaten 
moeten een nieuwe manier van 
samenwerken vinden 

 Zorgverleners en cliënten moeten 
nieuwe gedragsnormen ontwikkelen 

 Cliënten houden de 
verantwoordelijkheid om zelf actief 
melding te maken van veranderingen 
en mogelijke complicaties 

 E    Zorgverleners leren nieuwe 
gespreksvaardigheden zoals zakelijk 
communiceren, open vragen stellen 
en tussen de regels door luisteren 

 Cliënten leren omgaan met een tablet 
en beeldzorgsoftware 

 Cliënten leren beeldzorg afspraken af 
te zeggen of te verzetten als er iets 
anders tussen komt  

 VGZ: zorgverleners leren snel te 
achterhalen met welke vragen 
cliënten bellen 

 VGZ: zorgverleners leren cliënten zelf 
tot oplossingen te laten komen 

 OZ: zorgverleners moeten gesprekken 
actiever leiden (3/4) 

 VGZ: cliënten leren niet te lang te 
wachten met inbellen 
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Tabel 3, vervolg 

  Positief Negatief Neutraal 

Telepresentie L  De inhoud van het gesprek wordt 
nauwelijks door beeldzorg beïnvloed 

 Beeldzorg geeft een gevoel van 
fysieke aanwezigheid bij de 
gesprekpartner 

 Beeldzorg kan het contact 
intensiveren  

 Beeldzorg kan het contact 
intensiveren maar kan er ook voor 
zorgen dat het contact als té 
indringend wordt ervaren door 
cliënten 

 

 Voorwaarden voor telepresentie: de 
technologie moet goed werken en er 
moet voorafgaand aan beeldzorg 
bekendheid/een vertrouwensrelatie 
zijn tussen cliënt en zorgverlener 

 E  Beeldzorg brengt gesprekspartners 
dichter bij elkaar in vergelijking met 
telefonische zorg 

 Oogcontact maakt gesprekken 
persoonlijker. Het zorgt ervoor dat 
zorgverleners kunnen inschatten hoe 
het met cliënten gaat en dat cliënten 
het gevoel hebben dat er naar hen 
wordt geluisterd 

 Beeldzorg benaderd een gewoon 
gesprek (14/16) 

 VGZ: beeldzorg is op sommige 
momenten voor cliënten te 
indringend (2/4) 

 Voorwaarde voor telepresentie: 
beeldzorgtechnologie moet goed 
werken 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 


