
Buddie: het digitale platform 
voor de  informele zorg! 

Buddie is een gebruiksvriendelijk digitaal 
platform, waarin aanbod van praktische 
video-instructies, e-learning en handige 
informatie te vinden is voor de informele 
zorg. Gebruikers krijgen dus snel en 
makkelijk toegang tot kennis en 
informatie over praktische zorg 
gerelateerde handelingen en 
zelfredzaamheid. 

In bijlage 1 zijn visuals van Buddie te 
vinden die als inspiratie dienen. 
Bijlage 2 bevat een overzicht van de 
beschikbare content in Buddie. De 
beschikbare content is tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen Educared en Samen Beter Thuis.

Buddie: een toegankelijk en gebruiksvriendelijk platform
 Geen extra inlog voor gebruikers;
 Content is op maat samen te stellen;
 Eigen content kan worden toegevoegd;
 Eigen look and feel (maatwerk);
 Ook geschikt voor tablets, telefoon.



Buddie: licentiemodel
Onderstaand licentiemodel is gebaseerd op het potentiële bereik, aan mantelzorgers, 
aangesloten leden, cliënten en/of vrijwilligers;

  Aantal    Kosten per jaar, per gebruiker
  0 - 1.000   € 3,75
  1.000 - 5.000   € 3,00
  5.000 - 15.000   € 2,25
  15.000 - 25.000  € 1,75
  25.000 - 50.000  € 1,25
  50.000 >   € 0,75

 Het afgesloten licentiecontract is maandelijks opzegbaar;
 Maatwerkafspraken worden gemaakt op basis van een offerte;
 Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Educared: van aanvraag tot uitvoering
Educared kan volledig ontzorgen bij het uitrollen en implementeren van Buddie. 
Er zijn hiervoor verschillende maatwerken mogelijk.
  

   1. Campagne  2. Uitrol Buddie

Graag gaan we verkennend met u in gesprek over de mogelijkheden. 
 
Met vriendelijke groeten,
Marc van Harten

T 088 - 203 39 99 | E info@educared.nl 



Het begin scherm in Buddie

Het zoekscherm in de leeromgeving

Een voorbeeld van een video in Buddie. 

Bijlage 1:  visuals Buddie



Bijlage 2:  overzicht content zelfzorg

Ziektebeelden

Dementie    - Dementie in het algemeen (e-learning)
     - Vormen van dementie (e-learning)
     - Ondersteuning van iemand met dementie (e-learning)
     - Omgaan met dementie (e-learning)
Ondervoeding    - E-learning

  

Omgaan met onbegrepen of veranderd gedrag

Veranderd gedrag bij dementie                - E-learning 
     
Omgaan met agressie   - E-learning
     
     

Medicatie

Medicatieverpakkingen openen  - Medicijngebruik
     - Medicijnrol
     - Baxter of medicijnrol
Medicijngebruik    - Medicijngebruik

Vallen voorkomen en    - Tips en adviezen om vallen te voorkomen
opstaan na een val   - Maatregelen om vallen te voorkomen
     - Verplaatsen na een val voor meer ruimte
     - Hulp inroepen na een val
     - Helpen opstaan na een val
     - Goede manieren om op te staan na een val
     - Overeind komen na een val – met tillift
     - Overeind komen na een val – met een luchtbed

Vallen voorkomen



Persoonlijke verzorging
Hygiëne en ergonomie                          - E-learning
bij persoonlijke verzorging                       
     
Wassen bij wastafel   - Wassen aan de wastafel: algemene tips
     - Veiligheid en hulpmiddelen
     - Helpen bij het wassen
Helpen met douchen   - Adviezen bij het helpen douchen
     - Douchestoelen, antislip, handgrepen
     - Hulpmiddelen bij het wassen
     - Tips in het kort: helpen bij het douchen
     - Helpen bij het douchen op de badplank
Wassen op bed    - Algemene tips en adviezen als u iemand moet wassen op bed
     - Wassen van het bovenlichaam op bed
     - Wassen van het onderlichaam op bed
Aan- en uitkleden   - Aan- en uitkleden e-learning
     - Aankleden op bed – tips
     - Aankleden bovenlichaam op bed
     - Aankleden onderlichaam op bed
     - Aankleden bovenlichaam verzwakt iemand
     - Aankleden onderlichaam verzwakt iemand
     - Uitkleden op bed – tips algemeen
     - Uitkleden op bed- bovenlichaam
     - Uitkleden op bed – onderlichaam
Eten en drinken    - E-learning
  
                

  

Mond en gebitsverzorging              - E-learning 

Wassen en afdrogen   - E-learning
     
Helpen bij baden   - Voorbereiding – helpen bij baden
     - Algemene adviezen bij het helpen baden
     - Veiligheid: badplanken, badliften, grepen, antislip
     - Helpen bij douchen op badplank
     - Hulpmiddelen bij het baden



Toiletgang
Toiletgang                            - Toiletgang en incontinentie (e-learning)
     - Incontinentie hulpmiddelen en helpen bij incontinentie
     - Matras bescherming: incontinentie
     - Verzorging bij incontinentie
     - Katheters, katheterzakken en fixatie
                                                                 - Zelfstandig naar het toilet gaan
                                                                 - Urinaal gebruik op bed
                                                                 - Postoel: soorten, gebruik, advies en tips
                                                                 - Postoel of urinaal: zelfstandig gebruik
                                                                 - Postoel of urinaal in de nacht
                                                                 - Po gebruik op bed
                                                                 - Met hulp naar toilet

Elastische kousen
Steunkous gesloten aan- en uitrekken    - Steunkous gesloten teen aantrekken: instructie door deskundige
     - Steunkous gesloten teen zelf leren zelf leren aantrekken
     - Steunkous gesloten teen aantrekken: instructie voor mantelzorg
     - Steunkous gesloten teen uittrekken; instructie door deskundige
     - Steunkous gesloten teen zelf leren uittrekken
     - Steunkous gesloten teen uittrekken; instructie voor mantelzorg
Steunkous open teen aan-en uitrekken   - Steunkous open teen aantrekken: instructie door deskundige
     - Steunkous open teen zelf leren aantrekken
     - Steunkous open teen aantrekken: instructie voor mantelzorg
     - Steunkous open teen uittrekken; instructie door deskundige
     - Steunkous open teen zelf leren uittrekken
     - Steunkous open teen uittrekken; instructie voor mantelzorg
Lieskous aan- en uitrekken  - Lieskous aantrekken: instructie door deskundige
     - Lieskous zelf leren aantrekken
     - Lieskous aantrekken: instructie voor mantelzorg
     - Lieskous uittrekken; instructie door deskundige
     - Lieskous zelf leren uittrekken
     - Lieskous uittrekken; instructie voor mantelzorg



Mobiliteit
Lopen met een rolator   - Soorten rollator
     - Rollator hoogte instellen
     - Hoe loop ik met een rollator
     - Remmen van de rollator
     - Stoep en drempel op en af
     - Van een stoel naar de rollator - en terug
     - Met de rollator door een deur
     - Rollator in- en uitklappen
Voortbewegen met een   - Trippelstoel gebruik en aanpassing
trippelstoel    - Trippelstoel; onderdelen en instellingen
     - Rijden met een trippelstoel
     - Trippelstoel – instellen
Rijden met een rolstoel   - Uitleg over het gebruik van de uitleenstoel
     - Rolstoel instellen, in-en uitklappen
     - Zelf rijden met een rolstoel: techniek uitleg
     - Manoeuvreren met rolstoel; drempels, kleine ruimten, lift
     - Rolstoel: opstaan, gaan zitten en overstappen
     - Rolstoel; opritjes, bochten, stoepen.
     - Helling met rolstoel
     - Onderhoud rolstoel
Rijden met een strandrolstoel  - Een strandrolstoel; makkelijk rijden over het rulle zand

Aan de arm lopen   - Aan de arm lopen, tips
     - Aan welke kant meelopen
     - Licht ondersteunen bij het lopen aan de arm
     - Meer ondersteunen bij het lopen aan de arm
     - Veel steun geven bij het meelopen
     - Ondersteunen met twee armen
Lopen met een looprek   - Looprek opstaan of gaan zitten
     - Looprek soorten
     - Lopen met een looprek
     - Looprek hoogte stellen
     - Met een looprek door de deur
Lopen met een wandelstok  - Soorten wandelstokken
     - Lopen met een stok: techniek
     - Wandelstokhoogte instellen



Mobiliteit
Lopen met een vierpootstuk  - Soorten vierpootstokken of eifeltjes
of eifel     - Het juiste gebruik van vierpootstokken
     - De juiste hoogte instellen
     - Als je maar een hand kunt gebruiken: vierpootstok of eifel
Lopen met elleboogkrukken  - Uitleg diverse soorten loopkrukken
     - Diverse krukken juiste hoogte instellen
     - Elleboogkrukken en traplopen
     - Elleboogkrukken trap aflopen
     - Lopen met krukken zonder steun op het been
     - Lopen met krukken met lichte steun
     - Lopen met krukken met steun op de benen
     - Gaan zitten en opstaan met krukken
     - Stoep op en af met krukken
     - Lopen met onderarmschaalkrukken of okselkrukken

Verplaatsen
Verplaatsen in en rond de stoel  - Voor in de stoel gaan zitten
     - Helpen bij het gaan zitten in de stoel
     - Achter in een stoel gaan zitten met hulp
     - Veel hulp bij het gaan zitten
     - Helpen bij het opstaan uit de stoel
     - Veel hulp bij het gaan staan
     - Hulpmiddelen die opstaan makkelijker maken
Verplaatsen in en rond het bed  - Makkelijker uit bed
     - Bedbeugel en rugklachten
     - Bedplank
Fietsen     - Veilig blijven fietsen als op- en afstappen moeilijk wordt!
     - Fietsles; veilig blijven fietsen met minder balans
     - Veilig op de fiets



Hulpmiddelen

Elleboogkrukken   zie mobiliteit
Looprek    zie mobiliteit
Wandelstok    zie mobiliteit
Rollator     zie mobiliteit
Rolstoel    zie mobiliteit
Trippesltoel    zie mobiliteit
Vierpootstuk of eifel   zie mobiliteit
Medicijngebruik    Hulpmiddelen voor medicijngebruik
Websites    Websites voor hulpmiddelen

Tips van de dag
Het dagelijks leven   - Hoe takel je een rolstoel in en uit de auto?
     - Tip van de dag; zelfredzaam blijven als 103 jarige
     - Moeite met brood snijden? Kijk de tip van de dag
     - Moeite met in de auto te stappen? Tip van de dag!
     - Traplift: wat te doen met de trapleuning?
     - Traplift gebruikster deelt ervaring!
     - De was mee met de traplift?

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Mondmasker maken   - E-learning
     


