
 

Uitnodiging groepsgesprek beeldbellen in de zorg 

Toen in 2020 de coronapandemie uitbrak, konden we minder naar onze zorgverleners toe. In plaats 
daarvan hadden we vaker telefonisch contact, kregen we online begeleiding of hadden we een af-
spraak via beeldbellen. Mooi dat dit kon én kan, maar toch sluit deze zorg op afstand in de praktijk 
niet altijd aan op wat patiënten en naasten/mantelzorgers nodig hebben of prettig vinden. 

In het project ‘In contact in de zorg’ hebben we daarom de afgelopen twee jaar met vragenlijsten on-
derzocht hoe dat beter kan. Op 24 oktober organiseren we een verdiepend groepsgesprek om dit 
verder in beeld te brengen. We nodigen u van harte uit om mee te praten en samen te kijken hoe we 
zorg op afstand, en met name beeldbellen, voor iedereen toegankelijk en werkbaar kunnen maken. 

Het groepsgesprek 
Onder leiding van twee gespreksleiders van Zorgbelang Groningen gaan we ongeveer twee uur in ge-
sprek over vragen als: 

• Weet u of u kunt beeldbellen met uw zorgverlener? 

• Bent u geïnformeerd over hoe dit in zijn werk gaat, welke middelen hiervoor nodig zijn en aan 
wie u eventueel hulp kunt vragen? 

• Wat zijn redenen om juist wel of niet te beeldbellen? In welke situaties wel en wanneer niet?  

• Twijfelt u of u als mantelzorger bij het gesprek aanwezig mag zijn?  
Het gesprek wordt anoniem verwerkt, uw naam en persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. 

Praktische informatie 
Het gesprek vindt plaats: 

• op 24 oktober 2022 

• van 18.00 - 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) 

• bij Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen.  
Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd en eventuele reis- en parkeerkosten worden vergoed.  
Als u deelneemt, krijgt u een attentie in de vorm van een cadeaubon. 

Voor wie? 
Voor dit groepsgesprek zijn we op zoek naar mensen die openstaan voor beeldbellen in de zorg. Pati-
enten, cliënten, maar óók naasten en mantelzorgers. Met én zonder ervaring en die geen óf juist wel 
een drempel ervaren om te gaan beeldbellen met hun zorgverlener. Alle ideeën, wensen en ervarin-
gen zijn welkom!  

Aanmelden of vragen? 
Heeft u vragen of wilt u meedoen aan dit groepsgesprek? Neem dan uiterlijk 17 oktober contact op 
met Rosalie Visser, mail: r.visser@zorgbelang-groningen.nl of telefoon: 06 27 43 60 03. We geven 
dan graag verdere uitleg over het gesprek.  

Graag tot ziens op 24 oktober! 
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