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Thuismonitoring en coaching chronisch zieken
Mensen met een chronische ziekte, zoals hartfalen of COPD, moeten vaak naar het ziekenhuis
voor controlebezoeken. Thuismonitoring maakt die bezoeken grotendeels overbodig. Niet
alleen patiënten zelf hebben door thuismonitoring een beter beeld van hun gezondheid, maar
ook hun zorgverleners. Verpleegkundigen van NAAST houden de gezondheidswaarden op
afstand in de gaten. Zij geven advies en schakelen waar nodig andere zorgverleners in, zoals de
specialist van het ziekenhuis.
In deze brochure leest u hoe thuismonitoring en coaching van chronisch zieken werkt. Heeft u
na het lezen nog verdere vragen? Wij geven graag een toelichting, telefonisch of tijdens een
afspraak.
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Zicht op gezondheid
Voor mensen met een chronische ziekte zoals hartfalen
of COPD is het belangrijk om hun gezondheid goed in de
gaten te houden. Als er iets verandert, moeten ze tijdig
aanpassingen doen om bijvoorbeeld een longaanval te
voorkomen. Daarom komen zij vaak naar het ziekenhuis
voor herhaalbezoeken, waarin gezondheidswaarden als
bloeddruk, longinhoud en hartslag worden
gecontroleerd.
Deze herhaalbezoeken hebben een aantal grote nadelen.
Voor patiënten kosten ze veel tijd en zijn ze vermoeiend,
terwijl patiënten vaak al weinig energie hebben. Voor
zorgverleners zoals de cardioloog, longarts en verpleegkundig specialisten betekent het dat zij veel tijd kwijt zijn
aan controles. Bovendien is er in de periode tussen de
controles geen zicht op de gezondheid van de patiënt.
De zorg houdt op bij de deur van het ziekenhuis.

Thuismonitoring: vaker thuis, meer informatie
Thuismonitoring is een laagdrempelige vorm van controle die deze problemen oplost. Patiënten
kunnen zo nodig elke dag thuis hun gezondheidswaarden meten. Zij sturen die waarden naar
medisch service centrum NAAST, waar een verpleegkundige ze controleert. Hierdoor kunnen
patiënten vaker thuisblijven en is er toch constant een goed beeld van hun gezondheid.
Bij afwijkende waarden neemt de verpleegkundige van NAAST contact met de patiënt op.
Patiënten kunnen zelf ook altijd contact opnemen als ze vragen hebben of zich niet goed voelen.
Hierdoor is het mogelijk om snel in te grijpen en bij te sturen als er iets aan de hand is. Waar nodig
schakelt de verpleegkundige van NAAST andere zorgverleners in. Specialisten en verpleegkundigen
van het ziekenhuis worden dus alleen ingezet als hun expertise echt nodig is.
Zo werkt thuismonitoring
Als een ziekenhuis met thuismonitoring werkt, kunnen specialisten patiënten met bijvoorbeeld
hartfalen of COPD aanmelden voor deze vorm van zorg. Zij spreken dan af met NAAST, en met
andere zorgverleners in de keten, hoe vaak en wanneer de patiënt een zelfmeting moet doen. De
frequentie verschilt van dagelijks tot wekelijks en kan tussentijds worden aangepast als de
gezondheidssituatie van de patiënt verandert. Ook wordt afgesproken in welke situatie de
verpleegkundige van NAAST contact opneemt met welke betrokken zorgprofessional.
Patiënten maken gebruik van een tablet, met daarop een Thuismeetapp geïnstalleerd. Afhankelijk
van hun ziekte gebruiken zij ook een weegschaal, hartslagmeter en/of bloeddrukmeter welke
middels bluetooth direct gekoppeld is aan de app. De apparatuur is eenvoudig te gebruiken en de
patiënt krijgt duidelijke instructies. Op de afgesproken tijden doet de patiënt metingen. Deze
metingen komen via de app bij NAAST binnen, eventueel aangevuld met vragen of opmerkingen
van de patiënt.
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Meer grip door coaching
Patiënten die metingen versturen, zien zelf de resultaten van die metingen ook. Zij zien dus direct
het effect van hun leefstijl en bepaalde trends en veranderingen in hun ziekte. Daardoor krijgen ze
meer grip op hun gezondheid en voelen ze zich daar meer verantwoordelijk voor. De verpleegkundigen van NAAST ondersteunen mensen hierbij. Zij beantwoorden bijvoorbeeld vragen, nemen
mogelijke oorzaken van schommelingen door, geven tips en informatie en stimuleren patiënten
tot een gezondere leefstijl.
Patiënten kunnen 24 uur per dag contact opnemen met NAAST. Dat geeft veel patiënten en
mantelzorgers een gerust gevoel. Bovendien krijgen mensen hierdoor meer regie. Het blijkt dat
mensen vaak in grote mate voor zichzelf kunnen zorgen als ze weten dat er professionals
beschikbaar zijn die kunnen meekijken en adviseren als dat nodig is.
Beeldbellen
Het overleg tussen de patiënt en NAAST verloopt via beeldbellen. Dat zorgt voor prettig,
persoonlijk contact. Door dit visuele contact ontvangen zowel de verpleegkundigen van NAAST, als
ook de andere zorgprofessionals die met de patiënt kunnen beeldbellen, meer informatie over de
gezondheidstoestand van de patiënt waardoor zij hun expertise en klinische blik goed kunnen
inzetten.
Meneer Bremer (73)
‘Twee keer per week vul ik een digitale vragenlijst in over mijn gezondheid, omdat ik
COPD heb. Als mijn toestand verslechtert, gaat de verpleegkundige met mij beeldbellen.
Ze zegt dan bijvoorbeeld: “Pas je medicijnen wat aan, pak meer zuurstof, neem je rust.”
Het geeft vertrouwen en zekerheid. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrouw. En
dat is veel waard.’
Triage: de juiste zorgverlener op het juiste moment
Als de gezondheidswaarden van een patiënt afwijken of als een patiënt zelf zegt dat hij zich niet
goed voelt, kan de verpleegkundige van NAAST andere zorgverleners inschakelen. Zij doet dit op
basis van de afspraken in het protocol die met alle betrokken zorgprofessionals zijn gemaakt.
Door triage wordt de zorgvraag van de patiënt op het juiste niveau behandeld. Waar mogelijk
gebeurt dat door een medewerker van NAAST, door een wijkverpleegkundige of door een
specialistisch verpleegkundige van de thuiszorg. Als dat nodig is, pakt de verpleegkundig specialist
of specialist van het ziekenhuis de vraag op. De zorg is hierdoor afgestemd op de zorgvraag van de
patiënt, waardoor die altijd op het juiste moment van de juiste expertise gebruik kan maken.
Zodra de situatie van de patiënt weer stabiel is, neemt NAAST de monitoringsrol weer over.
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Voordelen patiënt
• Meer inzicht in de eigen gezondheidssituatie
• Meer regie over de aandoening en
gezondheid
• Minder herhaalbezoeken in het ziekenhuis
• Altijd en overal contact mogelijk bij vragen
of bezorgdheid
• Veilig gevoel en rust door 24/7 coaching en
monitoring
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Voordelen zorgverlener
• Altijd inzicht in
gezondheidssituatie patiënt
• Directe signalering als gezondheid
patiënt verslechtert
• Alleen inzet als de eigen expertise
nodig is: zorginzet op maat
• Snel en persoonlijk contact met
patiënt door beeldbellen
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Dit is NAAST Zorg op afstand. Heel dichtbij.
Medisch service centrum NAAST biedt betrouwbare,
professionele en warme zorg op afstand. 24 uur per
dag, 7 dagen per week staan ervaren en betrokken
BIG-geregistreerde zorgmedewerkers paraat. NAAST
zet moderne technieken slim in om uw organisatie en
klanten te ondersteunen. Wij werken dagelijks voor
organisaties in heel Nederland.
NAAST bestaat uit een zorgcentrale van waaruit we
zorg op afstand bieden, en een speciaal team
zorgvernieuwing. In dit team werken professionals
met jarenlange ervaring op het gebied van zorg op
afstand, innovatie en procesveranderingen. Daardoor
kunnen we organisaties goed adviseren over een
breed scala aan e-health diensten, en ze begeleiden
bij de implementatie. Met onze innovaties sluiten we
aan bij de nieuwste ontwikkelingen rond zorg en
technologie. Daarbij stellen we de veiligheid,
zelfstandigheid en vrijheid van klanten voorop.
www.naast.je – info@naast.je – 0314 35 68 68

Kwaliteit
De NAAST-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de monitoring en coaching van chronisch
zieken zijn BIG-geregistreerde verpleegkundigen. NAAST voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen
en is gecertificeerd volgens de relevante normeringen (zoals NEN en ISO). NAAST-medewerkers
volgen veel (verplichte) training en bijscholing om te zorgen dat hun kennis actueel blijft.

8,6

Klanten beoordelen NAAST gemiddeld met het cijfer: 8,6

Applicaties
NAAST kan organisaties volledig ondersteunen bij het installeren van de techniek voor
thuismonitoring. Wij werken nauw samen met leveranciers van meetapparatuur en met
software-ontwikkelaar en -leverancier Focus Cura. Ook als u met andere applicaties wilt werken,
onderzoeken we daarvoor graag de mogelijkheden.
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Thuismonitoring en coaching in het gehele
zorgnetwerk

Samenwerking met meerdere organisaties
NAAST gelooft in een bredere aanpak dan implementatie van thuismonitoring tussen het MSC, de
thuiszorgorganisatie en de 2e lijn. Het behalen van optimaal resultaat voor zowel de patiënt, het
ziekenhuis en verschillende betrokken zorgprofessionals wordt bereikt wanneer ook de
samenwerking wordt gezocht met de andere ketenpartners in de regio. Op deze manier kan de
juiste zorgprofessional op het juiste moment ingeschakeld worden voor de patiënt.
Op basis van de ervaren gezondheid en de objectieve meetwaarden van de patiënt, in combinatie
met de in gezamenlijkheid opgestelde protocollen en triage pakt NAAST hierin de coördinerende
rol. De ernst van de aandoening bepaalt waar in de keten de patiënt zijn/haar zorg moet
ontvangen. Op deze manier behouden we de zorg van de patiënt zo dicht als mogelijk bij huis en
weet NAAST de zorgprofessionals te ontzorgen, door een minimale tijdsinzet te vragen door
verpleegkundigen en specialisten pas in te zetten wanneer de patiënt hun expertise nodig heeft.
Implementatie van thuismonitoren in het zorgnetwerk is geen eenvoudig verandertraject. Er zijn
veel verschillende partijen waarmee afstemming gevonden moet worden en waarbij men buiten
de bestaande kaders moet denken. De adviseurs van NAAST hebben veel ervaring met het leveren
en implementeren van zorg op afstand en ondersteunen u graag vanaf de implementatie van
thuismonitoring voor chronisch zieken tot het verandertraject van deze vorm van zorg in het
gehele zorgnetwerk. Wij zijn sparringpartner voor alle betrokkenen: van bestuurder tot
verpleegkundige.
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Het verandertraject: de aandachtspunten
Binnen het verandertraject richting thuismonitoring met veel verschillende betrokkenen vragen
een aantal aspecten specifieke aandacht. Deze punten bepalen het succes van de omslag naar een
klantgerichte aanpak.
Eigen regie voorop
Thuismonitoring in het zorgnetwerk start nadrukkelijk vanuit de wens om patiënten meer de eigen
regie te laten voeren over hun gezondheid en zorg dichtbij hen te houden. Alle samenwerkingspartners moeten de intentie hebben om het zorgproces in te richten vanuit deze zorgvraag van de
patiënt. Dat vraagt om een andere manier van denken. Ook moeten professionals en organisaties
erop durven vertrouwen dat mensen in grote mate voor zichzelf kunnen zorgen als ze daarbij goed
ondersteund worden door digitale middelen en waar nodig een beroep kunnen doen op
zorgverleners.
Grenzen loslaten
Thuismonitoring is een transmurale vorm van zorg die dwars door de bestaande grenzen van
organisaties en ‘silo’s’ heen gaat. Ook dit vraagt om een andere manier van denken. Zorgverleners
van verschillende organisaties moeten niet alleen willen samenwerken, maar het ook echt
aandurven om de bestaande grenzen en kaders van hun organisatie los te laten en het zorgproces
anders in te richten. Het maken en nakomen van goede samenwerkingsafspraken tussen de
zorgprofessionals van de verschillende organisaties is hierbij rand voorwaardelijk.
Informatiedeling
Zorgverleners werken bij thuismonitoring veel met elkaar samen. Daarom is het cruciaal om een
goed, eenduidig systeem voor informatiedeling in te richten. Iedereen moet weten wanneer hij
welke informatie waar moet delen. En alle betrokken zorgverleners moeten snel en makkelijk
toegang krijgen tot de relevante informatie (korte feedbackloops).
Financiële afspraken
Om te beginnen met thuismonitoring zijn investeringen nodig voor de financiering van hardware
(meetapparatuur en eventueel tablets) en software (apps, systeem voor informatiedeling). Ook de
dienstverlening van alle betrokken zorgverleners moet gefinancierd worden. Binnen de huidige
structuren is het niet eenvoudig om financiële afspraken te maken voor transmurale
samenwerkingsvormen. Dat komt onder meer doordat de kosten verschuiven van de ene
organisatie (het ziekenhuis) naar de andere organisatie (thuiszorg, NAAST). Dit maakt dat een
samenwerkingsverband samen met verzekeraars moet kijken naar vernieuwende
financieringsmogelijkheden.
Jaarlijkse evaluatie
De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan doen we waar nodig
aanpassingen, bijvoorbeeld aan de protocollen of de werkafspraken.
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Thuismonitoring met NAAST is…
• Monitoring van gezondheidsgegevens van patiënten en snelle anticipatie op veranderingen
• Ondersteuning en coaching van patiënten op eigen regie en leefstijl
• 24/7 advies voor patiënten met vragen of zorgen
• Snel en persoonlijk contact op afstand door beeldbellen
• Deskundige triage, zodat zorgverleners alleen worden ingezet als hun expertise nodig is
• Ondersteuning door ervaren adviseurs bij het verandertraject
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Bent u benieuwd wat NAAST voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs:
0314 35 68 68
info@naast.je
www.naast.je
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld
Postbus 123
7050 AC Varsseveld
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