
cBoards 
Telemonitoring

Telemonitoring is het op afstand begeleiden van patiënten en daarmee een belangrijk instrument om de 
verplaatsing van zorg vanuit zorginstellingen naar de thuissituatie mogelijk te maken. Door de introductie 
van telemonitoring binnen netwerkzorgplatform cBoards, krijgt telemonitoring nu een volledig nieuwe 
dimensie en kan de wérkelijke potentie ervan optimaal benut worden. cBoards zorgt er namelijk voor dat 
de thuismonitoring van een patiënt onderdeel wordt van netwerkzorg en heel eenvoudig overgedragen 
kan worden binnen een opgezette samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het op afstand monitoren 
ligt hierdoor in elke situatie bij de juiste, meest logische partij. De ene keer bij de thuiszorg, de andere keer 
bij het ziekenhuis of de huisarts.

TELEMONITORING IN cBOARDS
Met cBoards heeft u een complete Telemonitoring-
omgeving ter beschikking. Deze omgeving bevat een 
centrum waarin alle meldingen binnenkomen en u 
deze eenvoudig kunt triëren. Meldingen en acties 
worden handig per telemonitor en Organisatieteam 
weergegeven. Daarnaast geeft de Telemonitoring-
omgeving een volledig overzicht van alle patiënten 
die door u of uw collega’s gemonitord worden. U kunt 
patiënten selecteren op basis van ingestelde telemonitor 
en bij elke patiënt worden bijbehorende meldingen en 
acties weergegeven, zodat u eenvoudig het overzicht 
bewaard!

HOE WERKT HET?
Wanneer u een patiënt op afstand wilt monitoren, dan 
start u een nieuw, of opent u een bestaand board. 
Vervolgens voegt u één of meerdere telemonitors 
toe  aan het board en stelt u per monitor de gewenste 
condities in op basis waarvan u graag meldingen 
ontvangt.

Op het moment dat uw patiënt of zijn mantelzorger 
een waarde registreert in het board (of in een bepaalde 
periode juist geen registratie doet) en daarmee 
voldoet aan de door u ingestelde condities, ontvangt u 
automatisch een e-mail en notificatie in cBoards. Naar 
aanleiding van de ontvangen notificaties kunt u direct 
actie ondernemen. 
  

Telemonitoring in cBoards, écht anders!

       Integraal onderdeel van een samenwerking

       Verantwoordelijkheid gemakkelijk overdraagbaar

           Oneindig veel monitoringsmogelijkheden 

           Triage door Medisch Service Centrum klein of groot
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Use cases

COVID-19
Het COVID-19 board wordt gebruikt wanneer een 
COVID-patiënt vervroegd wordt ontslagen uit het 
ziekenhuis, om thuis verder te herstellen. Het 
ziekenhuis start de samenwerking en betrekt de 
patiënt en zijn huisarts in het board. Gezamenlijk 
begeleiden zij de patiënt, waarbij de huisarts 
het voortouw neemt. Het board ondersteunt 
bij de onderlinge communicatie, het delen van 
medische data en een goede monitoring. Met een 
saturatiemeter meet de patiënt drie keer per dag zijn 
zuurstofgehalte die via bluetooth direct in het board 
wordt geregistreerd. De huisarts monitort de patiënt 
en ontvangt een notificatie wanneer een waarde 
geregistreerd wordt die onder het streefniveau valt, 
of wanneer geen meting heeft plaatsgevonden. De 
huisarts kan dan direct actie ondernemen.

Er wordt onder andere gemonitord op:
 ■ Saturatie 
 ■ Temperatuur

TELEMONITORING DIE PAST BIJ SAMENWERKING
Telemonitors en bijpassende condities worden, net als alle andere onderdelen binnen een board, in co-
creatie met zorgprofessionals gemodelleerd. Dit zorgt ervoor dat de monitoring altijd naadloos aansluit op de 
samenwerking die door het board wordt ondersteund. 

DIABETES CHALLENGE 
Het Diabetes Challenge board wordt ingezet in 
combinatie met het GLI board. De challenge heeft als 
doel de diabetespatiënt binnen 6 maanden zodanig 
stabiel te krijgen dat deze goed behandeld kan 
worden in de 1ste lijn. 

Binnen het Diabetes Challenge board werken de 
verschillende zorgprofessionals uit het ziekenhuis 
(internist, verpleegkundig specialist, diëtist) nauw 
met elkaar én met de patiënt samen. Hierbij ligt de 
focus op een verbeterde voeding en leefstijl. Ook 
de huisarts en GLI-coach zijn op de hoogte van de 
gestelde doelen en voortgang. 
De patiënt registreert periodiek belangrijke 
meetwaarden, zoals bloeddruk, gewicht en 
glucosewaarden. Tevens heeft hij in het board de 
mogelijkheid een eetdagboek bij te houden. Zo kan 
hij op afstand goed in de gaten gehouden worden en 
kunnen er indien nodig, direct aanpassingen gedaan 
worden in de behandeling. Contact tussen de vaste 
consulten door, vindt plaats via videobellen of de 
chat in het board.

Op deze manier wordt binnen het Diabetes Challenge 
board heel intensief samengewerkt tussen alle 
verschillende disciplines en kan de patiënt na 6 
maanden met een gerust hart overgedragen worden 
aan de 1ste lijn. De GLI-coach en eventueel de POH-S, 
nemen het stokje na deze challenge volledig over 
binnen het GLI board.

Er wordt onder andere gemonitord op:
 ■ Lichaamsbeweging
 ■ Glucose nuchter
 ■ Time In Range (TIR)
 ■ Time Below Range (TBR)

IK WIL TELEMONITOREN!
Als uw organisatie een cBoards Premium abonnement heeft, 
dan heeft u als zorgprofessional een Premium account en 
kunt u gebruikmaken van de telemonitoringfunctionaliteiten. 
Neem contact op met ons Customer Care team, zodat wij de 
telemonitoring voor u kunnen activeren!

HARDWARE DEVICES
De cBoards mobiele App koppelt via 
Bluetooth met diverse devices.

 ■ Saturatiemeter
 ■ Slimme weegschaal
 ■ Thermometer
 ■ Bloeddrukmeter
 ■ Slaap- & activiteitsmeter
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