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Rijnstate, een ziekenhuis met 4 locaties
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Enkele feiten

� 29 medisch specialismen

� Adherentiegebied van 460.000 inwoners

� 500.000 polikliniekbezoeken per jaar

� 40.000 klinische opnames

� 700 bedden

� 4.500 werknemers, 300 medische 
specialisten and 400 vrijwilligers



Rijnstate
Topklinisch ziekenhuis



Rijnstate @ home

Rapport Gupta (1/2): 46% could be given at home
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Rijnstate@home:

thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet

� Vóór de afspraak in het ziekenhuis is zoveel 
mogelijk informatie over de patiënt 
beschikbaar.

Patiënten ontvangen zorg zoveel mogelijk in 
de thuissituatie.

Tijdens behandelingstraject ontvangt de 
patiënt informatie op maat.6





Voorbeelden van projecten

Virtual-reality-bril in Rijnstate
Voorlichting en behandeling
Kindergeneeskunde, Oncologie, IC en Orthopedie/Fysiotherapie

COPD@Home
Voorkomen van een heropname, Longgeneeskunde

Telemedicine huisartsen

Kinderarts kijkt mee met de huisarts bij een benauwd kind

Kindergeneeskunde

Bariatrie@Home, met uitrol naar andere klinische afdelingen
Verkorten van ligduur, Chirurgie



Achtergrond

Analyse huidige situatie

- Huidige lig duur
- Complicaties eerste:

• 24 uur

• 48 uur

• 72 uur



Doelen

� Kwaliteitsverbetering

� Verkorting ligduur

� Patiënten mogen eerder naar huis



Metingen biosensor

Automatisch en volcontinu:

� Hartslag(HR)

� Ademhalings- frequentie(RR)

� Huidtemperatuur

� Lichaamspositie

� Single-Lead ECG

� Val detectie



Technologie

Gegevensoverdracht door sensor-technologie en 
beslissingsondersteuning door IntelliVueGuardian Solution 
(=software)

• Rapporteert (verloop van) Early Warning Score



Technologie: spot check monitor



Technologie



Voorstel zorgpad Bariatrie@Home
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Zorgpad Info

24/7 contact
Gepland 
contact

Meten & Monitoren



Toepassing binnen bariatrie

� In- exclusiecriteria

� Ontslagcriteria

� Protocol bij afwijkende meting
o Stappenplan/interventie organisatie



In stappen naar thuissituatie

Pilotfases
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Wat zijn consequenties voor 

verpleegkundige beroepsgroep
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Vragen / Stellingen

� Wordt er binnen jullie werkomgeving 
gesproken/nagedacht over de consequenties van 
innovaties voor de verpleegkundige beroepsgroep?

� Stel dit wordt het perspectief: hoe vind je dat?

� Hoe reëel acht je dit perspectief?  



Vragen / Stellingen

� Hoe worden jullie als verpleegkundigen betrokken 
bij innovaties in jullie ziekenhuis?

Zorg dat je er bij bent 


