DIABETESSTATION®
24CARE:
DE TOEKOMST VAN DE
GEZONDHEIDSZORG VORMGEVEN

Het toenemend aantal patiënten met chronische aandoeningen en het gelijk blijvend aantal behandelaren
vraagt om nieuwe strategieën en structuren om duurzame gezondheidzorg met behoud van kwaliteit in
de toekomst te waarborgen. Telemedicine biedt een
onderdeel van de oplossing. 24CARE is een integrale dienstverlener met jarenlange ervaring op het gebied van telemedicine. De zorginnovaties van 24CARE
worden in meer dan 100 organisaties in de eerste en
tweede lijn ingezet om professionals dagelijks te ondersteunen in het leveren van de beste zorg.

DIABETESSTATION®:
ONE STOP DIABETESZORG

Het DiabetesStation® is een interactief meetstation
dat patiënten met diabetes in staat stelt zelfstandig
hun relevante medische waarden te meten, zoals gewicht, bloeddruk, glucose, cholesterol, triglyceriden
en Hb1Ac, in eigen tempo en tijd. Verder wordt er een
voetscan gemaakt, evenals foto’s van de retina met de
in het DiabetesStation® geïntegreerde funduscamera.

ZELFMANAGEMENT MOGELIJK MAKEN

De patiënt wordt door het DiabetesStation® automatisch door zijn persoonlijke meetprotocol geleid
door middel van video, dit gebeurt in eigen taal en
tempo. Alle gegevens worden vastgelegd en getoetst
aan de vooraf, door de eigen arts, vastgestelde band-

breedtes. Worden deze grenswaarden overschreden,
vult de patiënt een geprotocolleerde vragenlijst in
en ontvangt een persoonlijk advies, bijvoorbeeld
om contact op te nemen met de behandelaar of een
aanpassing in de medicatie door te voeren. Een beveiligde videoverbinding is geïntegreerd in het DiabetesStation®. Op basis van een gepersonaliseerd
beeldconsult kan de patiënt direct contact opnemen
met zijn behandelteam. Het DiabetesStation® is een
mobiele unit en kan gemakkelijk geplaatst worden in
centrale locaties, zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra, winkelcentra, etc.

VERBETEREN VAN KWALITEIT VAN LEVEN

De metingen van de patiënt worden automatisch verstuurd naar het informatiesysteem, zoals het HIS en
ZIS, van de verwijzend arts. De patiënt kan de gegevens inzien via een persoonlijk online platform. Het DiabetesStation® maakt het voor de patiënt mogelijk om
een volledige en geprotocolleerde check-up te doen
inzake zijn chronische zorg. Een afname in het aantal fysieke bezoeken aan zijn zorgprofessionals en de
mogelijk om de benodigde metingen te doen in de tijd
en het tempo dat de patiënt uitkomt, zal de kwaliteit
van leven verbeteren. Artsen beschikken met de inzet
van het DiabetesStation® over up to date informatie
over het welzijn van hun patiënten en zijn voorzien van
een automatische triage van patiënten welke aandacht
behoeven. Hierdoor kan de arts zijn kostbare tijd efficiënter besteden en zo meer patiënten behandelen,
met borging van kwalitatief hoogstaande zorg.
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DE TOEKOMST VAN DE GEZOND
HEIDSZORG VORMGEVEN
24CARE is een integrale dienstverlener met jarenlange ervaring op het gebied van telemedicine. De bewezen
zorginnovaties van 24CARE worden in meer dan 100 organisaties in de eerste en tweede lijn ingezet om
professionals dagelijks te ondersteunen in het leveren van de beste zorg.

HARTRITMEDIAGNOSTIEK®

Hartritmediagnostiek® stelt artsen in staat om sneller
de juiste diagnose te stellen en actie te ondernemen.
De eventrecorders van 24CARE meten het hartritme
continu en met één druk op de knop neemt de patiënt
een ritmestrook op. Patiënten kunnen vervolgens
24/7 contact opnemen met de 24CARE Medische
Service Centrale en hun ritmestrook doorsturen per
telefoon. Verwijzend artsen ontvangen digitaal een
overzicht van de ritmestroken met alle relevante
bevindingen, inclusief het advies van een cardioloog
en een afsluitbrief.

DIABETESSTATION®

Het DiabetesStation® is een interactief meetstation
dat patiënten met diabetes in staat stelt zelfstandig
hun relevante medische waarden te meten, in eigen
taal en tempo. De patiënt wordt door het DiabetesStation® met video actief door zijn persoonlijke
meetprotocol geleid. De meetwaarden worden automatisch afgezet tegen ingestelde bandbreedtes. Bij

overschrijding van deze bandbreedtes kan de patiënt
contact opnemen met zijn behandelaren via een beveiligde videoverbinding. Het DiabetesStation® verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt en stelt
behandelaren in staat om meer patiënten te behandelen, met borging van kwalitatief hoogstaande zorg.

EMPOWER PLATFORM

Het Empower zelfmanagementplatform van 24CARE
maakt het mogelijk voor artsen en patiënten om op
interactieve en digitale wijze samen aan het zorgplan
te werken. De patiënt meet met gecertificeerde
apparatuur in de thuissituatie relevante waarden,
zoals bloeddruk en gewicht. In het geval van een
afwijking in de trendmeting ontvangt de patiënt
automatisch een gecertificeerde vragenlijst om de
patiënt te triëren en te voorzien van een persoonlijk
advies. De patiënt en zijn behandelaren hebben in
het online platform toegang tot de meetwaarden,
een beveiligde videoverbinding en gecertificeerde
informatie over leefstijl, voeding en beweging.
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