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TELEMONITORING THUIS 
VOOR PATIËNTEN MET 

CHRONISCH HARTFALEN
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen start in februari met telemonito-
ring thuis van patiënten met chronisch hartfalen. Het gaat in eerste
instantie om een groep van vijfentwintig mensen. Deze patiënten
moeten nu regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. Met be-
hulp van een bloeddrukmeter, een weegschaal en een tablet of com-
puter kan dat nu thuis.

“We willen niet dat patiënten naar het ziekenhuis moeten komen, ter-
wijl dat eigenlijk niet echt nodig is”, zegt projectbegeleider Tineke Ot-
tens. “De meeste mensen kunnen prima zelf hun bloeddruk en
gewicht meten en een vragenlijst invullen. Ook kan verslechtering van
de situatie op afstand worden beoordeeld.”

Die gegevens komen binnen bij een bureau met speciaal hiervoor op-
geleide medewerkers. Als er onduidelijkheden of vragen zijn, nemen
zij via beeldbellen contact op met de patiënt. Er is vervolgens een cen-
trale rol weggelegd voor de hartfalen-verpleegkundigen in het WZA.
Om de telemonitoring te realiseren heeft het WZA de handen ineen
geslagen met FocusCura, de Nederlandse marktleider op het gebied
van zorginnovaties thuis. FocusCura helpt mensen langer zelfstandig
te blijven en de regie te houden door het ontwikkelen van innovaties
op twee gebieden: ‘zorg op afstand’ en ‘het ziekenhuis thuis’.

Voordelen
De voordelen zijn groot: de patiënt hoeft niet telkens naar het zieken-
huis voor controles en kan veel meer zijn eigen agenda indelen. Daar-
naast kan een deel van de heropnames worden voorkomen, door
eerder de behandeling aan te passen bij verslechtering die op afstand
kan worden herkend. Ook heeft de patiënt meer inzicht in zijn eigen
gegevens: hij ziet zelf ook wat zijn bloeddruk of gewicht is. Dat er di-
rect contact kan zijn, geeft bovendien een veilig gevoel. 
De patiënten die meedoen, krijgen eerst een uitgebreide instructie
hoe ze met de apparatuur moeten omgaan. “Ook iemand zonder erva-
ring met een tablet of computer, kan er mee aan de slag. Ouderen
ontdekken vaak ook nog dat ze veel meer met de iPad kunnen. Soms
gaat er een wereld voor ze open”, weet Tineke Ottens.

Met telemonitoring kunnen controles die anders in het ziekenhuis plaats-

vinden heel goed thuis gebeuren. Foto: @FocusCura. 

E-Health
Telemonitoring is een mooie stap in de
ontwikkeling van e-health: zorg via inter-
net. “We laten zien dat mensen door
inzet van deskundige zorg op afstand,
langer veilig en met maximale zelfregie
thuis kunnen blijven wonen. Uiteindelijk
is dat wat iedereen het liefste wil.” Na
chronisch hartfalen kan in de toekomst
deze vorm van telemonitoring ook aan-
geboden worden aan mensen met bij-
voorbeeld COPD.

Week van de e-health
Deze week, van 21 t/m 26 januari, vindt
de nationale e-healthweek plaats. Met di-
gitale ondersteuning in de zorg (e-he-
alth) krijgen mensen makkelijker toegang
tot zorg en meer inzicht in hun gezond-
heid. Denk aan beeldbellen met een zorg-
verlener, online een recept vernieuwen,
sporten met een trainings-app of tijdens
een zwangerschap thuis de ontwikkeling
van je baby volgen, terwijl de gynaeco-
loog realtime meekijkt vanuit het zieken-
huis. Doel is om het brede publiek en de
zorgprofessional te laten zien en ervaren
hoe mensen door de inzet van digitale
techniek (e-health) langer gezond (thuis)
kunnen leven, met meer eigen regie en
hoe de ervaren werkdruk in de zorg hier-
door kan verminderen.

Fiets4Daagse 
van 19 tot en 

met 22 juli
In het artikel en de advertentie

over de Drentse Fiets4Daagse

stond vorige week een foutieve

datum vermeld. 

De organisatie had de data van

vorig jaar nog niet aangepast,

maar liet weten het op prijs te

stellen om de juist data in de

krant te willen zetten. Wie zich

als vrijwilliger wil aanmelden

kan contact opnemen met Wim

Strijland via

startplaatsnorg@gmail.com of

06 51435858

Tao Yoga dag op 25 januari
Op 25 januari is er een Tao Yoga dag van 10.00 tot 16.00 uur. De Chi
Kung oftewel de meridiaanstrekkingen, staan deze dag in het teken
van de nieren en de lever.

Staande en zittende oefeningen worden afgewisseld met medita-
ties.
Er zal 2x een thee pauze zijn en in de middagpauze van een uur is er
verse soep. Op deze dag zal er ook een Zen-meditatie plaatsvinden.

Open les Tao Yoga: 29 en 31 januari
Eind januari is er een open les van een uur. Geef je op en kom langs
en ontdek het plezier van ontspannen bewegen in een groep en
(her)ontdek en beleef de ontspanning die het steeds flexibelere li-
chaam je geeft.
Aansluitend zijn tot mei een serie van 12 wekelijkse lessen.

Lichaamsbehandelingen in mijn praktijk of bij u thuis: lidybuseman.nl
Meer informatie: 06-25591426 en TaoNoord.nl
Inschrijven via Info@TaoNoord.nl - Volmachtenlaan 11, Norg

Zesde editie
Sheepdrift
Open
Op vrijdag 8 maart vindt al-
weer de zesde editie plaats
van de SHEEPDRIFT OPEN,
het darttoernooi van voert-
balvereniging GOMOS.

Opgeven kan bij Melvin Koning

via 06-25225328. Het darttoer-

nooi in de kantine begint om

19.30 uur. Ingooien is mogelijk

vanaf 19.00 uur. Kosten zijn

7,50 euro per speler.

Winnaars voorgaande edities
JB van Esch (2014) - Harnold

Barelds (2015) - Marco Jager

(2016)

Rolf Hofsteenge (2017) - Bert

Brink (2018)

Advendo twee
avonden op toneel

bij Zwaneveld
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 fe-

bruari is er de jaarlijkse uitvoe-

ring van toneelvereniging

ADVENDO bij Zwaneveld. AD-

VENDO is de toneelvereniging

van Zuid- en Westervelde.

Opgevoerd wordt de klucht

"Zeg nooit vis, voordat die in de

pan is." De uitvoeringen begin-

nen beide avonden om 20.00

Kaartverkoop: dinsdag 29 februari 

van 19.00 - 20.00 uur bij Café-Zaal-Slijterij

Zwaneveld, Oosteind 33, Norg

Een klucht in 3 bedrijven
Geschreven door Martin Wolf

Vrijdag 8 februari, aanvang 20.00 uur

Zaterdag 9 februari, aanvang 20.00
uur met na afloop 

muziek van ‘Soepel Zat’


