Factsheet

Het platform voor zorg- en
gezondheidsprogramma’s
Alle middelgrote tot grote zorgorganisaties in Nederland hebben te maken met grote
uitdagingen, zoals nijpende personeelstekorten1 en veranderende vergoedingsstructuren2.
Een positieve ontwikkeling is dat de zorgvraag van de patiënt steeds meer centraal staat
en dat de verleende zorg in Nederland tot de beste van de wereld hoort3. Innovatie is nodig
om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen, nu en in de toekomst4.

Philips VitalHealth
Engage
Zorg leveren op de juiste plek5,
gegevens delen met andere zorgverleners en het personaliseren
van zorgprogramma’s worden langzamerhand steeds belangrijker
binnen zorgorganisaties6. Er
is steeds meer behoefte aan
inzichtelijke en gebruiksvriendelijke
systemen om zorgverleners en
patiënten op maat samen te laten
werken in één omgeving7.
Engage kan de verbindende factor
binnen zorgnetwerken zijn en
heeft als doel om geïntegreerde en
waardegedreven zorg te faciliteren.
Engage is een platform voor zorgen gezondheidsprogramma’s dat
zorg op afstand en transmurale
samenwerking voor zorgverleners
mogelijk maakt. Zorg- en
gezondheidsprogramma’s worden
beheerd met de patiënt op de
voorgrond. Engage creëert de
omgeving om alle relevante
zorgverleners, dus ook de patiënt, te
betrekken bij het zorgproces.

Ziekenhuis Bernhoven verplaatst
veel chronische zorg rondom
diabetes naar de huisartsen van
zorggroep Synchroon. Hiervoor
maakt het ziekenhuis gebruik
van Engage.

Dan Hoevenaars, huisarts en
bestuurder - zorggroep
Synchroon:

“Pas nog kwam er een
patiënt op mijn spreekuur
met klachten die misschien
wel met hartfalen te maken
hadden. Ik zag in het
systeem dat hij 3 maanden
geleden bij de cardioloog
was geweest en kon dus
meteen met het juiste plan
van aanpak aan de slag.”

Zorg op
afstand

Transmuraal
samenwerken

Zorg en
gezondheidsprogramma’s

Zorg op afstand
Engage maakt zorg op afstand
mogelijk, terwijl u als zorgverlener
een actueel beeld van de patiënt
houdt. Werk met uw patiënten
samen door hen taken als
zelfmetingen en educatie toe
te wijzen en vragenlijsten in te
zetten om mogelijk tot betere
behandelresultaten te komen. Zo
kunt u het belang van de patiënt
binnen Engage centraal zetten en
kunt u focussen op het leveren van
persoonlijke zorg die past bij de
verwachtingen van uw patiënt.

Transmuraal
samenwerken
Engage stelt u in staat om gedeelde
besluiten te nemen en de patiënt
meer verantwoordelijkheid in zijn
zorg te geven, zodat de kwaliteit van
de zorg en de patiënttevredenheid
kan worden verbeterd.

Zorg- en gezondheidsprogramma’s

Voor de zorgverlener

Door het gebruik van één platform voor meerdere configureerbare en
personaliseerbare zorg- en gezondheidsprogramma’s, maakt u korte metten
met een veelvoud aan losse oplossingen. Kies zelf onder meer de educatie
die past bij uw patiënt, strategie of werkproces. Zo kunt u meerdere
programma’s inzetten binnen één systeem.

Configureerbare en
personaliseerbare zorg- en
gezondheidsprogramma’s,
mogelijkheid tot ondersteuning
klinische en preventieve programma’s

Open en uitwisselbaar

Inzicht in één gedeeld dossier met
alle betrokken zorgverleners voor
shared decision making i

Om te zorgen voor uitwisselbaarheid met andere zorginformatie- en
bronsystemen hanteert Philips standaarden, zoals HL7 FHIR, Koppeltaal en
OZIS. Daarnaast is Philips VitalHealth Engage ingericht volgens de eisen uit
de norm NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Engage maakt het
voor de patiënt en zijn zorgnetwerk mogelijk om domeinoverstijgend samen
te werken.

Voor wie?

Engage is bedoeld voor zorgverleners in de ggz, ziekenhuizen,
huisartspraktijken en verpleeg- en verzorgingshuizen. Engage helpt u
in te zetten op transmurale samenwerking, zorg op afstand en op het
vergroten van uw flexibiliteit in het leveren van innovatieve zorg- en
gezondheidsprogramma’s.

Uitkomsten meten met vragenlijsten
om de kwaliteit van zorg te kunnen
verbeteren
Informatie- en educatiemateriaal
voor de patiënt, inzicht in voortgang,
risico’s, uitslagen en uit te voeren
taken

Voor de patiënt en
mantelzorger
Patiëntomgeving voor digitale
zorg met zelfmetingen en
laboratoriumwaarden
Inzicht in eigen dossier met
uitgevoerde activiteiten
Toegang tot (gevalideerde) eHealthinterventies, chatten en beeldbellenii
Gepersonaliseerd educatie- en
informatiemateriaal, aangeboden
op basis van de aandoening en
persoonlijke kenmerken van de patiënt

https://www.trouw.nl/opinie/de-zorg-moet-van-patient-centraal-naar-medewerker-centraal~bb08d169/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_281529_22/1/
3
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgstelsel-nederland-nummer-1-europa
4
https://www.icthealth.nl/nieuws/noodzaak-van-succesvol-innoveren-in-de-zorg/
5
https://www.icthealth.nl/nieuws/nza-juiste-zorg-op-juiste-plek-vergt-meer-actie/
6
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2018/sector/gezondheidszorg/healthcheck-2017.pdf
7
https://www.icthealth.nl/nieuws/fms-hekelt-tekortkomingen-ict-in-zorg/

Indien betrokken zorgverlener ook Engage gebruikt
Roadmap item
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Engage biedt ook mogelijkheden in het kader van de VIPP-, OPEN- en andere subsidieprogramma’s.
Vraag meer informatie aan bij uw accountmanager of ga naar www.philips.nl/engage.
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