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TunstallNederland @TunstallNederland TunstallNederland e: wendy.hugoosgift@tunstall.nl

https://www.linkedin.com/company/18152471/
https://twitter.com/tunstall_nl
https://www.youtube.com/channel/UCmAPW8lBG4_7KPoip05Qp1w/videos
mailto:wendy.hugoosgift@tunstall.nl


Gebruikerservaringen
(Tunstall wereldwijd)
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Achtergrond
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Klantverhaal patiënt Celia:

• Co-morbide 
• Hartfalen, 
• Astma, 
• Diabetes

• Verminderde mobiliteit

• Sociale problemathiek

• Ketensamenwerking
• Zorgaanbieder: LifeTec Australia
• Patiënt: Celia
• E-Health platform: Tunstall
• Medische triage: Tunstall

Slimme 
meetapparatuur

Vitale waarden & 
gezondheidsvragenlijsten

Beveiligde 
data transfer 

Zorgcentrale
medische & technische 

triage, 
teleconsult

Zorgprofessional
escalatie, indien nodig

Patiënt
portaal

https://www.youtube.com/watch?v=sre2dLXO68g
https://www.youtube.com/watch?v=sre2dLXO68g
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Oplossing: MyMobile app
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De Tunstall MyMobile app, beschikbaar voor Apple iOS en Android, is ontworpen om 
zowel de patiënt als de professional een mobiele oplossing te geven die vanaf elke plek, 
op ieder moment gebruikt kan worden. 

De applicatie stelt patiënten in staat om hun gezondheidsvragenlijsten in te vullen, hun 
zorgplan in te zien en trenddata van vitale functies en activiteit te kunnen volgen. 

De applicatie wordt ondersteund door Tunstall’s Integrated Care Platform (ICP) voor 
communicatie met de zorgcentralist of professional. 

Mochten vitale meetwaarden of resultaten uit een gezondheidsvragenlijst daar aanleiding 
voor geven dan zijn patiënten verzekerd van 24/7 monitoring en escalatie naar de 
betreffende zorgprofessional.

MyMobile app maakt de integratie mogelijk van activiteitenmonitors van Fitbit.
Patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen zo in een vroeg stadium signalen
opmerken die wijzen op een verslechterde lichamelijke conditie en hier preventief actie op 
nemen.
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Oplossing: ICP eHealth platform
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Klantverhaal
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https://www.youtube.com/watch?v=sre2dLXO68g
https://www.youtube.com/watch?v=sre2dLXO68g
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Klantwaarde
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Klantwaarde volgens Celia:

• bezoeken aan dokter / ziekenhuis  
• medicatie
• eigen regie
• kwaliteit van leven / zingeving
• gevoel van veiligheid / onbezorgdheid

Gezondheid 
Stijgt

Betere ervaring 
van zorg 

(patiënt centraal)

Lagere kosten
(efficiency 

en preventie)

TRIPLE
AIM

Bron: Institute for Healthcare Improvement



Opschaling en 
Inbedding
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Opschaling vóór de pilot 
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• Klantwaarde bepalen (patiënt centraal)

• Visievorming 

• Modellen: 
• Triple Aim
• Value Based Healthcare (gezondheidsuitkomsten / kosten)
• Spinnenweb voor positieve gezondheid (Machteld Huber)

Bron: Institute for Healthcare Improvement Bron: Institute for Positive Health
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Opschaling vóór de pilot
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• Contractinnovatie & financiering
• Van input naar output: gezondheidsindicatoren 
• Van jaarlijkse naar meerjaren afspraken
• Risico’s en verantwoordelijkheden verleggen
• Procesoptimalisatie en efficiency
• Ketenafspraken

Bron: GSK, 2013
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Gezondheidsindicatoren
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1 op de 15 personen heeft diabetes,
>25% heeft ook hart en vaatziekte

1 op de 29 personen heeft COPD,
30% heeft ook hart en vaatziekte

1 op de personen heeft cardiovasculaire ziekte,
19% heeft ook diabetes

Bron: NIVEL, 2012
Voorkomen verlaat 

ontslag

Voorkomen acute 
heropnamen

Medische triage
maatwerk programma

Betere controle van gezondheid 
(op te schalen indien nodig)

Voorkomen  
onnodige escalatie 

Voorkomen 
onnodige opnamen

Voorkomen acute 
heropnamen

Acuut ontslag Thuiszorg / HA zorg (binnen bandbreedtes)

Thuiszorg / HA zorg (buiten bandbreedtes)
Nood
geval Acute opname

Continue monitoring, preventie, 
voorkomen verslechtering
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Opschaling en inbedding
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Ruimte voor innovatie

• VWS: Regeerakkoord
• Goede zorg op de juiste plek op het juiste moment (ook van 2e naar 1e lijn)
• Digitaal ondersteunde zorg
• Preventie en gezondheidsbevordering
• Focus op uitkomst van de zorg (uitkomstindicatoren, internationaal kader)

• NZA: Wegwijzer bekostiging eHealth

• Coalitie Vitaal thuis, ziekenhuiszorg thuis
• Duurzame bekostiging
• Inbedding in zorgproces
• Specificatie en certificering

• Zorg voor innoveren, loket voor zorgvernieuwers
• Zorginstituut Nederland, 
• de Nederlandse Zorgautoriteit, 
• het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
• ZonMw



Connected Health
Een digitale reis
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Ga met ons mee op onze digitale reis
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https://www.youtube.com/watch?v=dtjUyQPMZm4
https://www.youtube.com/watch?v=dtjUyQPMZm4


Vragen?
Wij staan u graag te woord
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• Tunstall Sales en accountmanagement team
• Netwerkcorner MobileHealthcare: S14A (Barzone)

• w: www.tunstall.nl
• TunstallNederland
• @TunstallNederland

http://www.tunstall.nl/
https://www.linkedin.com/company/18152471/
https://twitter.com/tunstall_nl
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