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Meer tijd en aandacht voor elkaar? Ook naast de huidige zorg? 

Dat kan met beeldschermzorg. Een vorm van zorgtechnologie 

die extra aandacht voor u mogelijk maakt. Dit kan aandacht van 

Coloriet zijn op het gebied van zorg, maar ook vanuit uw eigen 

netwerk: familie, mantelzorgers en andere contacten.

Persoonlijk contact is niet altijd mogelijk 

terwijl contact met elkaar wel wenselijk is. 

De inzet van techniek kan dan een heel 

昀椀jn hulpmiddel zijn. Dit hulpmiddel heet: 
Beeldschermzorg. Via het beeldscherm kan 

een zorgmedewerker contact met u opnemen. 

Ook kunt u zelf contact onderhouden met een 

mantelzorger, familielid of iemand anders uit 

uw netwerk. U bepaalt altijd zelf met wie u 

contact heeft.

Heeft u zelf behoefte aan meer contact of 

kent u iemand die veel alleen is en behoefte 

heeft aan meer contactmomenten? Dan kunt 

u een beroep doen op beeldschermzorg. 

Beeldschermzorg is ook geschikt voor 

momenten van zorg, zoals:

•  Herinnering aan inname 

medicatie

•  Begeleiding bij insuline 

spuiten

•  Begeleiding in dagstructuur

• Wondcontrole 

Aanvraag en financiering

Als een deel van uw zorg 

uit beeldzorg kan bestaan, 

krijgt u de tablet van Coloriet 

in bruikleen en zijn er voor 

u, in principe, geen extra 

kosten aan verbonden. 

De aanvraag voor inzet van  

beeldschermzorg verloopt via 

de wijkverpleegkundige. 



Toekomstbestendig

Beeldschermzorg is een prachtig middel 

om onderling contact te onderhouden. Een 

middel dat naast de reguliere zorg kan worden 

ingezet, voor zowel momenten van welzijn als 

van zorg. 

Meer informatie over  

beeldscherm zorg? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Klantadvies van Coloriet via 0320 290 500. 

Zij zullen uw gegevens noteren, waarna een 

beeldzorgmedewerker contact met u opneemt. 

Of kijk op coloriet.nl/zorgtechnologie.

Ervaring van een cliënt 

“Ik krijg thuiszorg van Coloriet Wijkzorg in 

Zeewolde. Sinds kort heb ik een tablet in bruikleen 

waarmee ik contact heb met het beeldzorgteam. 

Met behulp van deze tablet en een app kan 

Coloriet met mij contact opnemen naast de 

momenten dat zij hier zijn voor mijn verzorging. 

Zelf kan ik ook familie of vrienden toevoegen en 

beeldbellen. Ik heb snel geleerd hoe het werkt en 

voor mij heeft het écht een meerwaarde!” 

Andere diensten

• Advies, informatie en 

voorlichting

• Activiteiten en eten op  

onze locaties

• Dagbesteding

• Hulp en advies bij 

(beginnende) dementie

• Maaltijdservice  

(Lelystad en Zeewolde)

• Palliatieve zorg

• Personenalarmering

• Revalidatie

• Tijdelijk verblijf

• Verpleging en verzorging

• Volledig Pakket Thuis

• Wijkverpleging

• Wondzorg

• Zorgtechnologie bij u thuis



Ervaring van een cliënt 

“Vanwege mijn verhuizing ben ik gestopt met beeldschermzorg, maar ik geef 

Coloriet een dikke 8! Mijn familie en ik hebben veel aan beeldschermzorg gehad en 

ik hoop van harte dat nog meer mensen op deze manier geholpen kunnen worden.”



Moment van zorg 

Naast de zorg die u ontvangt, is het ook mogelijk om deze 

zorg deels op afstand te onderhouden. Als herinnering voor 

het innemen van de medicijnen. Of om mee te kijken naar de 

wondgenezing. Ook kan de medewerker op afstand begeleiding 

geven bij bijvoorbeeld insuline spuiten, oogdruppelen, meten 

van zuurstof in het bloed en hulp bij inhaleren. Een zorgmoment 

wordt verleend door een zorgprofessional waardoor we snel en 

ef昀椀ciënt op de zorgvraag kunnen inspelen. 

Moment van welzijn

Een medewerker van Coloriet kan u helpen om (digitale) 

verbinding tot stand te brengen met uw naasten. Zo kunt u 

samen foto’s kijken of misschien een spelletje spelen. Ook 
kan het zijn dat de medewerker zelf een contactmoment met 

u inplant. Gewoon om te vragen hoe het met u gaat, of u het 

nieuws hebt gezien of gelezen en wellicht om de planning 

van de dag door te nemen. Zo zetten we beeldschermzorg in 

om veiligheid op afstand te bieden en u te begeleiden bij uw 

dagstructuur. 



coloriet.nl

Wij kijken met andere ogen naar de zorg, 

wij kijken naar jou.

Door jou te stimuleren om alles 

uit het leven te halen. 

Welke zorg jij ontvangt en 

wat jij nodig hebt bepaal jij.

Zodat je het zelf kunt, 

zoveel als mogelijk.

Wijkzorg
Verzorging en verpleging  |  Hulp bij het huishouden  |  Individuele begeleiding

Wonen
In onze woonzorgcentra  |  Tijdelijk verblijf  |  Palliatieve zorg

Revalidatie
Revalidatie op maat  |  Gespecialiseerd team  |  Persoonlijk hersteltraject

Dagactiviteiten 
Dagbesteding  |  Voorzieningen in de buurt  |  Activiteiten voor iedereen

 Kies de zorg die past


