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Moderne
toepassingen in het
zorgproces
(zoals IoT)
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Moderne toepassingen in het zorgproces
Ga met ons mee op onze digitale reis:

tunstall.nl
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Connected Care: alarmering van vandaag èn morgen
Smart Hub

Huidig analoog systeem
Sensor

IP

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor
Sensor

Meestal éénrichtingsverkeer



Alarm, monitoring, tracking



Veelvoud aan data

Alarm



App integratie



Telehealth

Eenvoudig en betrouwbaar



Connectiviteitsnetwerk

Smart Hub

Huidig analoog systeem

Diverse landen hebben het analoge netwerk vervangen,
ook NL in uitvoering
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Toekomstbestendig, compatibel met de overstap naar digitaal



Verhoogde snelheid voor services en gegevensoverdracht
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Moderne toepassingen in het zorgproces
Veilige en vitale woon- en leefomgeving
Familie, vrienden & mantelzorgers
• Contact door centrale
• Alerts bij ongebruikelijke gedragspatronen
• Controle en ondersteuning minimaliseert escalaties naar
hulpdiensten

Monitoring & Response Centrale
• 24/7 response bij alarmering
• Preventieve triage op niet urgente trends
• Escalatie naar (professionele) hulp indien noodzakelijk
• Proactieve controle op gezondheid en welzijn

Vitaliteit gebruiker
Sensoring en monitoring voor aandachtsgebieden:
• Dementie
• Valrisico
• Veiligheidsgevoel
• Medicatie
• Epilepsie
• Zintuiglijke beperking

Zorgprofessionals
• Realtime ondersteuning
• Gecontroleerde woningtoegang
• Slimme geografische route
• Bezoekregistratie /facturatie
• Mobiele alarminformatie

Tablet
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Veiligheid gebruiker
•Persoonlijke veiligheid door sensoren: vallen, brand, CO etc.
•On the Go (GPS alarm)
•Eenzaamheidsbestrijding
• Woningtoegang

Smart HUB

Sensor

Val
sensor

Smartphone /
tablet

Moderne toepassingen in het zorgproces
Slimme sensoren zorgen er bijvoorbeeld voor dat Alice’s dochter een waarschuwing ontvangt bij bepaalde
activiteiten die uit een vast patroon dreigen te raken bij haar moeder:

Vertelt mij als mama
recent een alarm heeft
gemaakt

Vertelt mij als de
zorgverlener van
mama vandaag niet op
bezoek is geweest

Controleert de algemene
activiteitenniveaus van
mama en waarschuwt mij
als haar activiteit
afneemt
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Herinnert mij mama haar
medicijnen in te laten
nemen om 17:00

Vertelt mij of mama een
onrustige nacht heeft
gehad (>4 keer het bed
verlaten)

Geeft mij toegang tot de
woning van mama als ik
op een alarm reageer

Moderne toepassingen in het zorgproces
User case 1:

User case 2:

Yolanda, Leny’s dochter, probeert haar moeder te bellen.

Remko, Piet’s zoon, is klaar met zijn werkdag.
Hij wil weten hoe het vandaag met zijn vader is gegaan.

Ze antwoordt niet.
Yolanda kijkt op haar Connected Care App en ziet dat haar moeder
in de woonkamer is en hiervoor is ze in de keuken geweest.
Ze heeft nu haar lunch, alles is normaal.
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Remko kijkt op zijn Connected Care app en ziet dat hij om 6:30
wakker is geworden en vervolgens uit bed is gegaan.
Alles is verder normaal.
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Moderne toepassingen in het zorgproces
De beschikbaarheid van moderne toepassingen betekent dat gebruikers van de dienst, de slimme sensoren
die hen beschermen en bewaken, en de zorgverleners en mantelzorgers die voor hen zorgen, allemaal
realtime met elkaar verbonden kunnen zijn.

Start van de digitale reis

Wearables

IoT

Smart Home

De opkomst van Internet of Things (IoT) producten op de consumentenmarkt
tunstall.nl

Data cloud

Moderne toepassingen in het zorgproces

tunstall.nl

Moderne toepassingen in het zorgproces
Nieuwe klant
Van patiënt naar consument
Gisteren

Vandaag en morgen

Patiënt
Minder geïnformeerd
Beperkte betrokkenheid
Sociaal isolement
Beperkte (financiële)
consequenties
• Gefragmenteerde
gezondheidsinformatie
•
•
•
•
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Consument
•
•
•
•
•
•

Geïnformeerd, gedeelde beslissingen
Zeer betrokken /mondig
Meer sociaal verbonden
Financiële prikkels
Mobiel – Tech onderlegd
Uitgebreid beeld
gezondheidsinformatie

Beheersbaarheid
(alarmerings)dienten
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Beheersbaarheid Connected Care diensten
• Zorginstellingen concentreren zich steeds vaker op de primaire taak: het zorgproces
• Overige taken worden meer en meer uitbesteed
• In het verleden investeerden veel zorginstellingen in infrastructuur, techniek én service
• Zorgorganisaties zien noodzaak van technologie in,
maar beseffen dat dit niet hun core business is
• Zorgorganisaties maken vervolgens gebruik van
technologie partners: totaal ontzorging
• Hierdoor wordt een rol als ‘intermediair’ aangenomen
• Technologie partners dragen zorg voor het beschikbaar stellen en up to date
houden van technologie inclusief alle administratieve activiteiten
• Moderne toepassingen zoals Internet of Things, en Software als online dienst (SaaS) maakt totaal ontzorging nog
efficiënter
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Beheersbaarheid Connected Care diensten
Ontwikkelingen zorgen voor nieuwe modellen:
• Totaalontzorging door nieuwe service modellen (Managed Care Service t.b.v. B2B)
• Totaalontzorging+ door consumentenpropositie (Tunstall thuis t.b.v. B2C)
Voordelen van totaalontzorging:
 Geen investering noodzakelijk
 Concentratie op eigen core business: zorgproces
 Gebruik van hedendaagse techniek
 Beheerportaal beschikbaar voor
noodzakelijke managementinformatie
 Webportaal en Apps beschikbaar voor
zorgverleners en consumenten
 Desgewenst inclusief facturatie naar consument

tunstall.nl

14

Beheersbaarheid Connected Care diensten
Totaalontzorging(+) maakt nieuwe (abonnement) services mogelijk:
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Beheersbaarheid Connected Care diensten
• Totaalontzorging leent zich niet alleen voor technologie in thuiszorg,
maar ook voor aanbieders van zorg in een verpleeghuis of instelling
• Ook hierbij geldt dat er geen investering meer gedaan wordt door de zorgorganisatie in technologie
(bv. Verpleegroepsysteem, Leefcirkels) en geen separaat servicecontract wordt afgesloten
• Ook moderne verpleegoproepsystemen maken gebruik van App’s & Clouddiensten
Hierdoor ontstaat een Pay per User service en kunnen ook een intramurale zorgorganisaties
volledig ontzorgd worden.
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Klantervaring met uitbestedingsconcepten
Thuisgenoten biedt alle vormen van thuiszorg,
op het hoogste niveau.
Van hulp bij het huishouden tot
intensieve verpleging en verzorging.
Wanneer thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is,
verzorgen zij cliënten in kleinschalige woonzorglocaties in Almelo, Wierden en Vroomshoop;
met als uitgangspunt “net als thuis”.
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Oplossing
De CareCom Hosted oplossing van Tunstall is een uniek concept dat
ontwikkeld is voor (kleinschalige) wooncomplexen, zorgcentra en
verpleeghuizen en is zeer flexibel van opzet. Zo zijn naast de alarmering
ook positiebepaling en Leefcirkels (dwaalgedrag monitoring)
geïntegreerd en kan het systeem eenvoudig uitgebreid worden met
extra draadloze sensoren, voor bijvoorbeeld valdetectie.
Tevens kan een zorgverlener ook gebruik maken van de oplossing door
binnen het gehele complex te kunnen alarmeren bij een calamiteit.
Daarnaast kunnen zij na verificatie van camerabeeld middels de
CareCom app op hun smartphone de centrale toegangsdeur van de
locatie ontgrendelen.
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Vragen?
Wij staan u graag te woord
• Tunstall Sales en accountmanagement team
• Netwerkcorner MobileHealthcare: S14A (Barzone)
• w: www.tunstall.nl
•

TunstallNederland

•

@TunstallNederland
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