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Thuismonitoring Service COVID-19

Neemt de toestroom van het aantal corona-patiënten toe? Ontlast uw huisartsen-
praktijk met de thuismonitoring service van TCCN in samenwerking met Mobile-
Care. 

Zorg op afstand, maar toch dichtbij
Met de thuismonitoring service kunt u de gezondheidssituatie van uw patiënt op af-
stand nauwlettend in de gaten (laten) houden. Treedt er een verslechtering op? Door 
de samenwerking met VIVISOL kan er snel worden ingegrepen, bijvoorbeeld door het 
inzetten van zuurstoftherapie. 

De thuismonitoring service is geschikt voor:
• herstellende COVID-19 patiënten vanuit het ziekenhuis. 

Deze service maakt het mogelijk om patiënten eerder te ontslaan. Dit vermindert 
de druk op de ziekenhuisafdeling. 

• COVID-19 patiënten die niet ziek genoeg zijn voor een ziekenhuisopname. 
Zij hebben wel ondersteuning nodig. Met thuismonitoring bewaakt u laagdrem-
pelig het welzijn van de patiënt, eventueel in samenwerking met de thuiszorg. 

Hoe werkt het?
Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact op met de patiënt 
voor een (beeld)belafspraak. De patiënt ontvangt thuis: 

1. Een wearable 
De wearable meet continu saturatie, polsslag en temperatuur (24/7).

2. Een tablet voorzien van internet en een (beeld)belapplicatie.

(Beeld)belafspraak
Tijdens de (beeld)belafspraak geven we uitleg over het verloop van de 
monitoring en het eHealth monitoring pakket. 

Thuismonitoring
Wij houden gedurende 14 dagen de waarden nauwlettend in de gaten. 
Indien gewenst delen wij deze data dagelijks met u, zodat u het in uw HIS 
kunt verwerken. 

Contactmomenten 
De patiënt heeft tussen de één keer per week tot dagelijks contact via de 
(beeld)belapplicatie. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe het met de 
patiënt gaat en eventueel de meetwaarden. 



Virtuele wachtkamer
Heeft de patiënt tussendoor vragen? Geen probleem. Via de (beeld)belapplicatie 
neemt de patiënt eenvoudig plaats in de virtuele wachtkamer. Wij staan klaar om 
vragen te beantwoorden.  

Verslechtert het ziektebeeld? 
Dan nemen we contact met u op. Mogelijk is een verwijzing naar het ziekenhuis of 
aanvullende zorg zoals zuurstoftherapie nodig. Bij dit laatste voorzien wij uw patiënt 
snel en adequaat van een zuurstofvoorziening thuis. 

• Het indienen van een zuurstofaanvraag is 24/7 mogelijk.
• Bij spoed zijn wij binnen 4 uur op locatie.
• We leveren vloeibare zuurstof, gasvormige zuurstof en concentratoren.



Thuismonitoring aanvragen
Het indienen van een aanvraag doet u eenvoudig in ZorgDomein via ‘Teleconsul-
tatie’. Hier zoekt u op ‘COVID’. 

Volg de onderstaande stappen om ons te vinden: 

Ook zuurstoftherapie vraagt u op deze manier aan.

Komt u er niet uit bij het indienen van de aanvraag of heeft u geen ZorgDomein? 
We helpen graag via 020-3080231 of support@mobile-care.nl. 

Wilt u meer weten over Thuismonitoring Service COVID-19?
Neem contact met ons op via plandsman@mobile-care.nl of bel 06-27581521.

Stap 1. 
Kies in Zorgdomein bij  

‘zorgvraag’ voor 
‘Teleconsultatie’.  

Stap 2. 
Typ in de zoekbalk 

‘COVID’.  

Stap 3. 
klik op ‘Teleconsult  

COVID thuismonitoring’.

Stap 4. 
Klik op 

‘Start aanvraag’.  

Stap 5. 
Vul het telefoonnummer  
in van de patiënt en klik  

op ‘Doorgaan’.  


