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W H A T ’ S  U P ?

SLIMME PLEISTER

Ontwikkelaar:
Sensium

Wat:
Pleister met sensoren 
waarmee de adem-
haling, hartslag en 

lichaamstemperatuur 
kan worden gemeten

Wanneer:
Is al beschikbaar

VR-BRIL 
Ontwikkelaar: 
Sync-VR  
Medical

Het Diakonessenhuis is in mei gestart 
met een virtueel revalidatieprogram-
ma voor ex-coronapatiënten. Patiën-
ten die herstellen van het virus heb-
ben vaak een erg slechte conditie. 
Tijdens het VR-revalidatieprogramma 
krijgt de patiënt een VR-bril op die 
hem in een compleet andere omge-
ving brengt. Dit prikkelt de hersenen 
en stimuleert de patiënt te bewegen. 
De patiënt gaat zich daadwerkelijk 
anders voelen en vergeet dat hij nog 
ziek is.

POST-IC-DAGBOEK
Ontwikkelaar: 
Games for 
Health

Veel patiënten die op de ic hebben 
gelegen, kampen daarna met klach-
ten. Dat staat bekend als het Post 
Intensive Care Syndroom (PICS). Het 
bijhouden van een dagboek kan 
helpen bij de verwerking van deze 
periode. Marc Buise, anesthesio-
loog-intensivist van het Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven heeft samen 
met Games for Health hiervoor het 
Post-IC dagboek voor morgen ontwik-
keld. Direct bij opname op de ic kan 
al begonnen worden met het vullen 
van het digitale dagboek.
 

APP ‘DAT BEN IK’
Ontwikkelaar: 
Alzheimer 
 Nederland

Sociaal contact met mensen met 
dementie is niet altijd eenvoudig. Om 
makkelijker een gesprek te starten, 
komt Alzheimer Nederland met de 
gratis app ‘Dat ben ik’ om samen te 
praten en te herinneren. Naasten van 
iemand met dementie kunnen de 
app vullen met foto’s, video’s en her-
inneringen van hun geliefde. Dat kan 
dienen als inspiratiebron voor ge-
spreksonderwerpen. Het is mogelijk 
om anderen uit te nodigen in de 
app.

Het St. Antonius Ziekenhuis gebruikt sinds kort 
‘slimme pleisters’ die op afstand de hartslag, 
ademhalingsfrequentie en temperatuur van 
patiënten meten. Ze blijken zeer geschikt voor 
monitoring van covid-19-patiënten.

ZO MIN MOGELIJK CONTACT

Een verpleegkundige brengt de pleister aan, 
waarna patiëntgegevens eenmalig met een 
barcodescanner worden ingelezen. De pleis-
ter meet iedere twee minuten de hartfrequen-
tie, de ademhalingsfrequentie en de tempera-
tuur. Deze gegevens kunnen worden 
uitgelezen op een mobiel apparaat. Verpleeg-
kundige Anniek van Schaik: ‘Voorheen maten 
we die drie keer per dag. Nu krijg je als ver-
pleegkundige een signaal als een vitale waar-
de afwijkt.’ Chief nursing information officer 
Diede Mansens vult aan: ‘Op de afdeling acute 
opname moeten patiënten goed in de gaten 
gehouden worden. Het voordeel van de slim-
me pleisters is dat ze specifiek bedoeld zijn 
als medische toepassing.’
De slimme pleisters waren initieel bedoeld 
voor patiënten op een verpleegafdeling, zegt 
klinisch fysicus Jan Habraken. ‘We hebben er 
heel hard aan getrokken om het systeem ver-

sneld werkend te krijgen om het voor co-
ronapatiënten in te kunnen zetten.’ Van 
Schaik vult aan: ‘Het voordeel van de pleisters 
is dat je onnodige contactmomenten met de 
besmette patiënt voorkomt.’ Ook blijft er 
meer tijd over voor andere zorg. 
Een ander voordeel is volgens Habraken dat 
een betere inschatting gemaakt kan worden 
van de toestand van de patiënt. ‘Door gebruik 
van de slimme pleister zullen we in de toe-
komst eerder signaleren dat de toestand van 
een patiënt verslechtert en kan de patiënt 
daarop bijvoorbeeld verplaatst worden naar 
de ic. Andersom zullen we ook eerder zien 
van welke patiënten de toestand zo goed is 
dat ze veilig naar huis kunnen. Tevens zal de 
mogelijkheid ontstaan om met de slimme 
pleister mensen thuis te monitoren. Op die 
manier wordt het ziekenhuis steeds meer een 
virtueel gebouw.’
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