
 

Uitnodiging inspiratie- en werkatelier Beeldzorg 
 
Op maandagavond 27 februari 2023, van 18.00u tot 20.00u organiseert SOVAK een inspiratie- en 
werkatelier over Beeldzorg. Voor dit atelier nodigen we graag cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers/verwanten en medewerkers uit. In dit nieuwsbericht lees je meer! 
 

Wat is beeldzorg? 
Beeldzorg is alle zorg waarbij de cliënt vanaf afstand in direct contact staat met de begeleider of 
behandelaar. Het wordt ook wel beeldschermzorg, videobellen of beeldbellen genoemd. De 
begeleider of behandelaar en cliënt hebben contact via het beeldscherm van hun tablet, 
smartphone, laptop of televisie. Dit kan bijvoorbeeld op een vast moment in de week zijn (gepland) 
of ongepland op een moment dat de cliënt een vraag heeft. 
Beeldzorg is de meest directe vorm van ‘zorg op afstand’. De begeleider/behandelaar en cliënt 
moeten tegelijkertijd online zijn om het gesprek te kunnen voeren. Beeldbellen is daarmee niet veel 
anders dan een face-to-facegesprek alleen zijn de gesprekspartners niet fysiek in dezelfde ruimte. 

 

Waarom organiseren we een inspiratie- en werkatelier? 
We onderzoeken graag samen met begeleiders, cliënten en cliëntvertegenwoordigers/verwanten, 
welke rol beeldzorg kan spelen in de ondersteuning die SOVAK biedt. Samen ontwikkelen we een 
visie op beeldzorg.  
 

Zijn er al begeleiders en cliënten die gebruik maken van beeldbellen via bijvoorbeeld FaceTime of 
Whatsapp? Wat zijn hun ervaringen? 

 
Wordt beeldzorg gezien als ‘second best’ of als volwaardig zorgaanbod? 

 
Kan beeldzorg zorgen voor gerichtere inzet van schaarse zorgprofessionals? 

 
Wat is er nodig om deze vorm van ondersteuning, effectief en efficiënt te organiseren waarmee 

continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning gegarandeerd wordt? 
 

 

Voor wie en praktische informatie 
In deze bijeenkomst richten we ons op de mogelijkheden en kansen die beeldzorg voor de LVB-
doelgroep en hun begeleiders/behandelaars zou kunnen bieden. Zowel intramuraal, op basis van VPT 
en voor cliënten die ambulante begeleiding vanuit SOVAK ontvangen. 
 
We zijn op zoek naar ongeveer 5 cliënten, 5 medewerkers en 5 verwanten/anderen die deel willen 
nemen. Indien we veel aanmeldingen ontvangen, trachten we een evenredige spreiding over de 
verschillende regio’s en doelgroepen te bereiken.  
 
 
 
 



 
Het inspiratie- en werkatelier vindt plaats bij  
Inspirium 
Kronenburgwerf 20 
4812 XR  Breda 
https://inspirium.nl/ 
 
Op maandagavond 27 februari 2023, van 18.00u en 20.00u. Voor een kleine maaltijd en een drankje 
voor tijdens de bijeenkomst, wordt gezorgd. 
 

Aanmelden 
Wil jij graag deelnemen? Meld je uiterlijk woensdag 15 februari 2023 aan via onderstaande link of 
via de QR-code. 
 
https://forms.office.com/e/Vz48w6WJVa 
 
Aan begeleiders van de LVB-doelgroep willen we vragen om deze uitnodiging ook te verspreiden 
onder cliënten en hun vertegenwoordigers die het interessant zouden vinden aan te sluiten. Zij 
kunnen zichzelf eveneens aanmelden via de eerdergenoemde link/QR-code of aangemeld worden 
door een begeleider.  
 
Hopelijk tot de 27e! 
Michiel Baelemans, George Fassaert, Liesbeth van Gurp, Peter van der Zwaan en Caroline Gooijers 
 

 

 

 

 


