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Persoonlijke ondersteuning 
op afstand met beeldbellen

Aanmelden?
Heb jij interesse en wil jij je aanmelden? Geef dan bij je begeleider aan dat je 
graag wilt beeldbellen. Hij of zij meldt je vervolgens aan. 

Daarna spreek je samen af hoeveel tijd je gebruikt om te beeldbellen en 
hoeveel tijd je gebruikt voor begeleidingsmomenten bij jou thuis. 

Meer informatie?
Wil je graag nog meer weten over beeldbellen? Stel je vragen dan aan je 
begeleider. Die vertelt je er graag meer over. Twijfel je en wil je wel eens 
uitproberen of het wat voor je is? Ook dat kan! Je kunt tijdelijk een tablet lenen 
en uitproberen of het voor jou kansen biedt om mee te doen in de samenleving. 



•	 Je kunt een berichtje sturen en je 
begeleider kan hier dan op reageren. 

•	 De ondersteuning vullen jullie samen 
in: samen met je begeleider spreek 
je af hoeveel tijd je gebruikt voor 
beeldbellen en hoeveel tijd je gebruikt 
voor een begeleidingsmoment bij jou 
thuis. Jouw begeleider legt dit ook vast 
in jouw ondersteuningsplan.  

•	 Wist je dat je ook kunt beeldbellen met 
familie en vrienden?  

Wat heb je nodig?
Estinea biedt iedereen graag deze 
persoonlijke ondersteuning aan. Dit vraagt 
ook wat van jou. Daarbij is er wel een 
verschil of je een Wlz-, Wmo-indicatie hebt.  

•	 Wlz  
Kom jij in aanmerking voor 
ondersteuning vanuit de Wlz dan kun 
jij een tablet van Estinea in bruikleen 
krijgen. Hiervoor lever je wel een 
deel van je indicatie-uren in. Jouw 
begeleider weet hoeveel uren dit zijn. 
Een andere mogelijkheid is dat je zelf 
een tablet aanschaft. 
Om te kunnen beeldbellen heb 
je vervolgens een wifiverbinding 
(internet) nodig. Er is dan een speciale 
beeldbellen-app beschikbaar zodat je 
kunt beeldbellen. Er komt iemand bij jou 
thuis om de tablet te brengen en uitleg 
te geven over het gebruik hiervan.  

•	 Wmo  
Kom je in aanmerking voor 
ondersteuning vanuit de Wmo dan 
gaan we er vanuit dat je zelf een tablet 
aanschaft. Je begeleider kan je hierbij 
wel helpen als je dat wilt. Om te kunnen 
beeldbellen heb je vervolgens een 
wifiverbinding (internet) nodig. Estinea 
stelt je dan een speciale beeldbel-app 
beschikbaar zodat je kunt beeldbellen. 

Je tablet pakken en met één druk op de knop op een 

afgesproken tijdstip een begeleider zien en horen. Wie wil dat nou 

niet? Bij Estinea kun je voor deze vorm van ondersteuning kiezen. 

Het biedt jou mooie mogelijkheden en kansen om mee te doen in 

de samenleving. 

Wat is beeldbellen?
Met beeldbellen kunnen we jou op een 
andere manier ondersteuning bieden. Je 
belt dan met een tablet met je begeleider. 
Je hoort en ziet je begeleider dan via het 
scherm. Dit geeft een vertrouwd gevoel. 
Je gaat met elkaar beeldbellen op een 
afgesproken tijdstip zodat je zeker weet dat 
je tijd hebt voor elkaar.

Daarnaast blijft de begeleider uiteraard 
ook bij jou thuis komen. Het kan dus 
zijn dat je met beeldbellen een extra 
begeleidingsmoment hebt in een week, 
maar daarover maak je samen afspraken.

Wat levert het je op?
•	 Je kunt gemakkelijk contact zoeken 

met begeleiders of met mensen uit je 
eigen netwerk. Bij een vraag krijg je met 
beeldbellen eigenlijk altijd sneller een 
antwoord. 

•	 Als je dat wilt, kun je in een week zo 
meer contactmomenten hebben met 
begeleiders.

•	 Je kunt je vraag duidelijk stellen want 
je kunt elkaar zien. Ook kun je elkaar 
met de tablet iets laten zien zoals 
een brief of medicijnen. Doordat je 
begeleider met je meekijkt, kan hij of zij 
je aanwijzingen geven. 

Persoonlijke ondersteuning 
op afstand met beeldbellen

‘Ik ben minder afhankelijk van het rooster van begeleiders 
en kan het beter inpassen in mijn dagelijkse bezigheden.’

Bert 

‘In de praktijk 
blijkt dat veel 
ondersteuningsvragen  
ook heel goed via beeldbellen 
kunnen worden gesteld 
en besproken. Dat heeft 
meerwaarde voor mensen 
die we ondersteunen. Zij 
krijgen sneller een antwoord 
waar ze mee verder kunnen. 
Als begeleider kan ik veel 
doelgerichter ondersteuning 
bieden. Ondersteuningsvragen 
blijven niet meer liggen 
tot het volgende 
begeleidingsgesprek 
thuis. We kunnen 
dingen meteen 
oppakken op het 
moment dat 
het speelt.’

Michelle


