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DIGITAL HEALTH PLATFORM 

Zorg verbinden van ziekenhuis tot thuis 

Cloudgebaseerde oplossingen voor zorg samenwerking 

Chronische aandoeningen als hartziekten, diabetes en 

luchtwegaandoeningen komen wereldwijd steeds meer voor en 

vereisen levenslange monitoring en hulp als de diagnose eenmaal is 

gesteld. Patiënten met meerdere chronische aandoeningen hebben 

vaak nog meer hulp nodig. De eCareCompanion en eCareCoordinator 

zijn de eerste twee klinische applicaties die voor het cloudgebaseerde 

Philips Digital Health Platform zijn ontwikkeld om zorgverleners te 

helpen patiënten met meerdere chronische aandoeningen in hun thuisomgeving te monitoren en de 

patiënten bij hun zorg te betrekken.  

Wat is het? 

Het Philips Digital Health Platform wil cloudgebaseerde oplossingen voor samenwerking van zorg in het 

gehele zorgcontinuüm bieden. Door een nieuw samenwerkingsverband met Salesforce.com staat 

binnen het platform het beheren van de relaties met patiënten centraal. Het stelt clinici en 

zorgverleners in staat hun patiënten te monitoren en met elkaar samen te werken tijdens de weg die 

de patiënt aflegt van de ziekenhuiskamer tot zijn eigen woonkamer en van diagnose via behandeling tot 

herstel en welzijn.  

 

Het beoogde platform zal relevante gegevens uit diverse bronnen integreren, zoals elektronische 

medische dossiers, diagnostische en behandelingsgegevens en gegevens afkomstig van 

patiëntbewakingsapparatuur en persoonlijke hulpmiddelen. Het platform, dat op Salesforce1 is 

gebaseerd, zal ook worden voorzien van goede sociale applicaties voor communicatie rond de thuiszorg 

van een patiënt, onder meer met de familie. Het is de bedoeling dat het een open platform wordt, om 

ook anderen te stimuleren om zorggerelateerde applicaties te ontwikkelen, van zelfzorg tot preventie.  

 

Het Digital Health platform wordt gelanceerd met twee klinische applicaties, die zijn ontwikkeld voor 

patiënten met meerdere chronische aandoeningen: 

eCareCompanion: deze applicatie maakt monitoring en zelfzorgstrategieën mogelijk en zal in 

toekomstige releases ook virtuele consulten bieden. Met deze app voor patiëntbetrokkenheid, voor 

gebruik op een tablet, kunnen patiënten zelf thuis hun gezondheid bijhouden met behulp van digitaal 

verbonden hulpmiddelen die vitale functies als gewicht, bloeddruk en zuurstofsaturatie (SpO2) meten.  

eCareCoordinator: deze applicatie maakt realtimemanagement van chronisch zieke patiënten mogelijk, 

ongeacht waar zij wonen. Dit klinische platform kan worden gebruikt om een groot aantal patiënten te 

beheren, gegevens over hen te verzamelen en ze naar prioriteit in te delen voor interventies. Het 

bevordert samenwerking binnen het zorgteam om een verslechtering van de situatie en heropnamen 

te helpen voorkomen. 

Wat is er vernieuwend aan? 

 Het cloudgebaseerde platform vergroot de samenwerking tussen zorgverleners ten behoeve van 

hun patiënten. Tevens verbetert het het verzamelen en analyseren van medische gegevens om de 

klinische besluitvorming door zorgprofessionals te optimaliseren en patiënten in staat te stellen een 

actievere rol te spelen in het beheren van hun gezondheid. Het platform is open voor ontwikkelaars, 

om partners te stimuleren een bijdrage te leveren aan een ecosysteem van applicaties die het gehele 

zorgcontinuüm omspannen, van preventie tot diagnose, behandeling en herstel. 
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 Philips eCareCompanion en Philips eCareCoordinator, de eerste twee applicaties die in het platform 

worden geïmplementeerd, zullen ondersteuning bieden voor de klinische Hospital to Home-

programma’s van Philips, zoals Banner iCare™, dat momenteel proefdraait bij Banner Health in de 

VS. Deze apps laten alle bestaande telehealth-oplossingen ver achter zich doordat ze een 

geïntegreerd, compleet beeld van patiëntgegevens en een diepgaander klinisch inzicht bieden over 

een langere periode van tijd, in plaats van enkel inzicht te bieden in een bepaald moment van zorg of 

gekoppeld te zijn aan een specifieke zorgverlener. 

 Het begin van een nieuw zorgmodel: Philips en Salesforce.com werken samen om een transformatie 

van het gezamenlijke zorgbeheer tussen patiënten en zorgverleners te stimuleren. Het doel is om 

zorgverleners met behulp van digitale technologie in staat te stellen efficiënt en effectief samen te 

werken in de hulp aan hun patiënten en om betere uitkomsten te realiseren tegen mogelijk lagere 

kosten.  

Wat is het voordeel van deze vernieuwing voor ‘u’?  

Deze nieuwe apps zullen patiënten met een chronische aandoening (bv. hartziekte, diabetes of 

luchtwegaandoening) die dat willen en kunnen, helpen om hun ziekte te begrijpen en hen betrekken bij 

het zelf thuis monitoren van hun gezondheid. De sterk gepersonaliseerde dienst kan ouderen helpen 

om langer thuis te blijven wonen. Clinici kunnen met deze apps grote aantallen patiënten met 

chronische aandoeningen thuis monitoren, doordat de apps gegevens uit het gehele ecosysteem van 

de gezondheidszorg helpen analyseren. 

Hoe hebben we dit gedaan? 

Het cloudgebaseerde digitale gezondheidsplatform is een samenwerkingsverband waarin de 

vooraanstaande rol van Salesforce.com op het gebied van CRM wordt gecombineerd met de expertise 

en toonaangevende positie van Philips op het gebied van medische technologie, klinische applicaties en 

klinische informatica om ‘patiëntrelatiebeheer’ voor clinici te realiseren. Het platform is ontworpen 

met een zeer hoge schaalbaarheid en voorzien van ingebouwde privacybescherming en 

gegevensbeveiliging. 

 

De patiënt-app is zo ontworpen dat deze heel gemakkelijk te gebruiken is, ongeacht de leeftijd van de 

patiënt. Met de klinische eCareCoordinator kunnen verpleegkundigen die in een telehealth-centrum 

werken, in principe honderden patiënten tegelijk beheren, dus het is zaak om hen te helpen dit zo 

effectief mogelijk te doen. Clinici definiëren het gebruik van algoritmen in de software om de analyse 

van grote hoeveelheden patiëntgegevens mogelijk te maken ten behoeve van het patiëntenbeheer. De 

software volgt patiënten op dynamische wijze, geeft door clinici gedefinieerde waarschuwingen en 

helpt het personeel te allen tijde op de juiste patiënt te focussen. 

Wist u dit al? 

1. Per jaar worden meer dan 190 miljoen patiënten in een ziekenhuis bewaakt met een Philips-

patiëntmonitor.  

2. Philips beheert wereldwijd 390 miljoen onderzoeken, rapporten en documenten over beeldvorming. 

Dat is 15 petabytes aan gegevens voor zorgverleners. 

Meer weten? 

http://www.hospitaltohome.philips.com/
http://www.hospitaltohome.philips.com/
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Persbericht: Philips en Salesforce.com kondigen een strategisch samenwerkingsverband aan om 

cloudgebaseerde informatietechnologie voor de gezondheidszorg te leveren. 

Philips Hospital to Home 

Video: de visie van de patiënt op Hospital to Home-telehealth-programma’s 

Video: het comfort van thuis, het telehealth-proefproject van Banner iCare™ 

Contactgegevens 

Joost Maltha, +31 6 10 55 8116, joost.maltha@philips.com 

 

http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140626-philips-and-salesforce-announce-a-strategic-alliance-to-deliver-cloud-based-healthcare-information-technology.wpd#.VBbMAvmSzs4
http://www.hospitaltohome.philips.com/
http://youtu.be/SUrEgcZwb6o
http://youtu.be/KhJ58ddukdM

