Ziekenhuis-Thuis

De nieuwe generatie.
Werkt op ieders smartphone, tablet en computer.

ISO 27001:2013

NEN 7510-1:2017

Gecertificeerd
door Brand Compliance

Gecertificeerd
door Brand Compliance

Volledig gecertificeerd.
Uw organisatie ontzorgd.

Ziekenhuis-Thuis
Uniek co-creatie proces om als medisch specialisten
en ziekenhuis zelf uw zorgpaden op maat te maken.

Bepalen apparatuur, meetwaardes
en vragenlijsten

U krijgt zelf vat op nieuwe businessmodellen.
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In co-creatie uw wensen en
eisen vertalen naar een voor
u optimaal werkend systeem.

In samenwerking komen tot
financiering. Inclusief
projectbegeleiding en advies.

Na realisatie een compleet
gefaciliteerd zorgpad van
waaruit vele kunnen volgen.

Bewezen zorgoplossing voor alle zorgtypen.
BYOD: minimum investering door gebruik standaard hardware.
Eigen ervaren implementatiespecialisten, trainers en netwerk in de zorg.
Onafhankelijke organisatie, korte lijnen, beheersen zelf de roadmap.
Kennis van financiering/subsidietrajecten, software-koppelingen en integraties.

Voorbeeld Ziekenhuis-Thuis Hartfalen
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Alarm
Uw afdeling kan Mobiléa via de
beheertool inrichten.

Plug&play thuismeet-kit +
helpdesk naar patiënt.

Uw afdeling of een zorgcentrale
kan monitoren en signaleren.

Zodra u het nodig acht pakt u
het proces op.

Uitleg Thuismeten Mobiléa
Patiënt thuismeten

Mobiléa applicatie

Systeem en apparatuur plug&play voor de patiënt.

Ook gebruiksvriendelijk voor ouderen.

Door u in te richten en te bepalen.

Verkennende informatie met betrekking tot twee alarm casussen.

Uitleg casus:
wordtpositie:
veilig
1 AlleenwerkersEr
in benarde

Signalering en alarmering naar de juiste persoon.

Uitleg product:
gemeten:

Puur op
nummer en niet verbonden aan persoonsgegevens.
Uitdaging

Mobiel
alarm
Mobiléa zorgt voor veilige koppeling aan juiste patiënt en
Alleenwerkers die in een benarde positie terecht komen willen

Personenalarmering 24/7

mogelijk alarm slaan. Dit moet dan ongemerkt kunnen worden

- Compacte zender met alarmknop.
zorgmedewerkers.
Na
verwerking
van
de
data
worden
de
- Oplaadpunt voor de zender.
relevant om anderen zo goed mogelijk op afstand te kunnen laten

gedaan om de situatie niet verder te laten escaleren. Ook is het

- Kan aan sleutelbos worden bevestigd.
- Unieke locatiebepaling: zien waar iemand is.
- Tijdens de montage ook de tijd om systeem te oefenen.
- Direct contact met uw contactpersonen of een meldkamer 24/7.
- Instelbare veilige zones: geofencing.

gegevens verwijderd van de server in het datacenter.
meeluisteren. Mogelijk zelfs momenten opnemen qua geluid.
Oplossing
Door mobiele personenalarmering te koppelen aan Mobiléa
kan bovenstaande uitdaging in principe worden gefaciliteerd.
Het alarmapparaatje kan in de broekzak of om de hals worden
meegenomen/gedragen. De ontvangst en controle kan bij een
professionele 24/7 zorgcentrale worden neergelegd.
Tevens kan beeld(bellen) worden bijgeschakeld, tijdens of na de
escalatie. Gelijk zien wat er aan de hand is en de juiste hulp in
kunnen schakelen. Mobiléa kent verslaglegging en rapportages
ten behoeve van uurregistratie en declaratie.

Datacenter
server

Datacenter
Thuisalarmering
Alarm
Compleet en goed beheersbaar
Mobiléa

2 Valgevaar cliënt thuis:
Uitdaging

Cliënt met valgevaar thuis.

Metingen geanonimiseerd op nummer.

Metingen gekoppeld aan de persoon.

Oplossing
Mobiléa kan gekoppeld met Thuisalarm zorgen voor de oplossing.
De cliënt thuis draagt de alarmknop of smartphone met Mobiléa.
Voor een alarmering drukt de cliënt op de betreffende knop. De
ontvangst en controle kan bij een professionele 24/7 zorgcentrale
worden neergelegd. Profiel en adres is bekend bij degene die

Grafieken en vragenlijsten op maat.
Voor thuismeting een diversiteit aan apparatuur.
Herbruikbaar en met lange batterijduur.

het alarm ontvangt. Mobiléa kent verslaglegging en rapportages
ten behoeve van uurregistratie en declaratie. Taalkeus kan vooraf
bekend zijn. Het bijschakelen van een tolkenbureau kan ook.
Indien wenselijk kan automatisch beeldzorg direct worden gestart.
Bijvoorbeeld betaalbaar gefaciliteerd via één of meer strategisch
opgehangen tablet(s) met spreek/luister/beeld. Bij alarmering via
de smartphone komt de alarmeerder gelijk in beeld.

- Full IP oplossing + via telefoonlijn.
- Uitstekende spreek-/luisterverbinding.
- Optie voor reminders en andere meldingen.
- Realtime op afstand te beheren.
- Instelbaar naar wie de signalering gaat.
- Signalering opeenvolgend instelbaar.
- Inclusief meldkamer, full service en hardware.
- Open protocol dat via API is te koppelen.
- Keus uit halskoord of polsbandje.

Informatie onderling naar wens gedeeld,
met Beeldzorg alarmeren en monitoren:
- ziekenhuis
- thuiszorg
- patiënt
- huisarts
- familie

Ziekenhuis-Thuis
Uitleg Mobiléa: faciliteert efficiënt de Zorgketen en Zorgpaden:
1) Mobiléa kan ziekenhuis, thuiszorg, huisarts en patiënt verbinden.
2) Mobiléa kan koppelen met andere software en systemen.
3) Compleet pakket inclusief apparatuur, implementatie en support.

Ziekenhuis functies

Zorgplatform functies:

Thuis functies

Communicatie:

Instelbaar per zorgprof, zorgteam,
zorgorganisatie en patiënt:

Communicatie:

beeldzorg, chat, advies en instructie + integratie telefonie

Beheer:

Instelbare rechten, rollen, profielen + te koppelen met EPD

Meten:

vragenlijsten en koppeling thuismeet apparatuur.

Medicatie ondersteuning:

medicijninname en therapietrouw advies en controle.

- eigen contacten
- agenda (synchronisatie) en reminders
- advies, instructie en voorlichting
- monitoren/stimuleren bewegen
- thuismeten en vragenlijsten incl. signalering/alarm
- koppeling aan zorgservicecentrale en helpdesk
- taalkeus en bijschakelen tolkenbureau

gepland en ongepland (alarm) contact via beeldzorg en chat.

Beheer:

zelf je functies en rechten bepalen en instellen.

Meten:

eenvoudig vraaglijsten invullen en metingen doorgeven.

Medicatie ondersteuning:

recepten ophalen en mee laten kijken bij medicijninname.
ZELFBEDIENING

Medicatie afhaalservice

Familie/mantelzorg:

meehelpen, meekijken en ondersteunen.

Huisarts/POH:

eenvoudig bijgeschakeld

Apotheek:

advies op afstand, therapietrouw

MOBILÉA
Vervolg opties:
1 Verdiepend vervolggesprek om samen
Wensen, Eisen en financiering opties te bespreken.
2 Workshop: samen ophalen inzet
van Mobiléa in de ketenzorg.
3 Meenemen in de bestaande ontwikkelingen
met andere zorgorganisaties.

