
Patiënten eerder 
naar huis dankzij 
Vodafone

The future is exciting.

 Ready?



In een razendsnelle vaart hebben bedrijven 
die online opereren, zoals Uber en Airbnb, 
de wereld veroverd. Ze bieden nieuwe 
mogelijkheden waarop we in het buitenland 
verblijven en van A naar B reizen. 

Zo’n ontwikkeling maakt de gezondheidszorg 
nu ook in sneltreinvaart door. Gelukkig 
maar, want medici staan voor een erg grote 
uitdaging. De Verenigde Naties verwachten 
dat wereldwijd in 2040 het aantal 65-plussers 
verdrievoudigd is, terwijl in ons land het CBS 
er dan op rekent dat 40% van onze bevolking 
boven de 65 jaar oud is. 

Informatietechnologie zorgt ervoor dat 
medici de uitdagingen die gepaard gaan met 
vergrijzing aankunnen. Zo zien we dat dankzij 
IT patiënten in toenemende mate buiten 
het ziekenhuis, in hun eigen omgeving, 
zorg kunnen krijgen. Dat is prettiger voor de 
patiënt en het scheelt fors in de kosten.

Het Nederlandse bedrijf Techmedic draagt 
bij aan deze trend. Het vervangt de grote 
monitor in het ziekenhuis door een klein,  

flexibel mobiel apparaat dat metingen 
continu automatisch op afstand kan doen.
“Vitale functies van een patiënt, zoals de 
ademhaling, bloeddruk, het zuurstofgehalte 
in het bloed, werden tot voor kort alleen 
door apparatuur op de intensive care 
bijgehouden”, vertelt Rutger Brest van 
Kempen, CEO van Techmedic, die in  
antwoord hierop de mHealth oplossing 
ontwikkelde. “Ook bestaan er kastjes die je 
moet verbinden met een telefoon of pc, maar 
dat is voor oudere mensen erg lastig. Onze 
oplossing neemt die problemen weg.”

Om zijn innovatieve product zonder enige 
onderbreking te laten functioneren, draait 
Techmedic op de Machine-to-Machine (M2M) 
netwerken van Vodafone. “Wij zorgen ervoor 
dat de klanten van Techmedic altijd en overal 
over patiëntengegevens beschikken”,, zegt 
Martijn van Lieshout, marketingmanager 
grootzakelijk bij Vodafone Nederland. “Op 
ons M2M-netwerk worden metingen nooit 
onderbroken. Dat is uniek.”

Wilt u meer weten over de zakelijke communicatie oplossingen van Vodafone? 
Kijk op onze website of vul het contactformulier in op onze website. 

Miljoenen Nederlanders hebben zorg nodig. En dat aantal groeit. 
Maar gelukkig kan dankzij informatietechnologie onze zorg een 
flinke boost krijgen.
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           We maken 24 uur 
per dag de communicatie 
tussen apparaten mogelijk en 
beschikken over een wereldwijd 
en landelijk dekkend mobiel 
4G-netwerk

Waar het op tijd checken van 
patiëntgegevens letterlijk levens kan 
redden, is ook optimale bereikbaarheid van 
levensbelang. 44% van de zorginstellingen 
gebruikt applicaties voor direct contact met 
klanten. “Ons totaalpakket aan oplossingen 
voorziet ook in deze behoefte”, zegt Van 
Lieshout. We maken 24 uur per dag de 
communicatie tussen apparaten mogelijk en 
beschikken over een wereldwijd en landelijk 
dekkend mobiel 4G-netwerk.”

Op deze manieren geeft Vodafone 
vorm aan zijn missie om innovatie in 
de gezondheidszorg te bevorderen. 
Van Lieshout: “Wij laten spelers in de 
gezondheidszorg veel sneller en flexibeler 
opereren. Ze kunnen sneller reageren op 
veranderingen en kansen in de markt.” 

Zo werkt Ready Business in de zorg. 
Hoe ver bent u?  vodafone.nl/healthcare

“We maken 24 uur 
per dag de communicatie 
tussen apparaten mogelijk en 
beschikken over een wereldwijd 
en landelijk dekkend mobiel 
4G-netwerk”

“Informatietechnologie 
zorgt ervoor dat medici  
de uitdagingen die  
gepaard  gaan met 
vergrijzing  aankunnen”

“De Verenigde Naties  
verwachten dat wereldwijd in 
2040 het aantal 65-plussers 
verdrievoudigd is”


