
Volg je een traject bij Vitalys? Dan kan je gevraagd worden of je mee wilt doen aan de pilot 
Bariatrie@home. In deze flyer leggen we je uit wat Bariatrie@Home is, waarom we deze pilot 
doen, en wat dit voor jou betekent. Je beslist altijd zelf of je mee wilt doen. Als je dit niet wilt, 
krijg je gewoon de zorg die je anders ook zou krijgen.

Topzorg van de toekomst
In de toekomst wil Rijnstate zoveel mogelijk zorg 
verlenen bij patiënten thuis. De bedoeling is om 
patiënten waarvan de gezondheid het toelaat 
minder lang in het ziekenhuis te laten blijven maar 
te monitoren in hun eigen thuisomgeving. Met 
thuismonitoren bedoelen we het van een afstand in 
de gaten houden van een patiënt. Dit doen we met 
slimme apparatuur die belangrijke lichaamsfuncties 
bewaakt.

Thuismonitoring is voordelig voor zowel de 
patiënt als het ziekenhuis. De patiënt kan eerder 
naar huis, naar zijn vertrouwde omgeving. Wij 
verwachten dat dit bijdraagt aan het herstel. Ook 
kan thuismonitoring het gevoel van veiligheid 
vergroten. De stap om de dag na de operatie naar 
huis te gaan wordt door veel patiënten best als 
groot ervaren. Van continu in de gaten gehouden 
worden in het ziekenhuis naar ‘niets’ thuis. Dit 
maakt patiënten wel eens onzeker ‘Gaat dat wel 
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goed? En wat moet ik doen als ik me niet lekker 
voel?‘ zijn vragen die ons regelmatig gesteld 
worden. Door thuismonitoring kan er 2 tot 3 dagen 
na thuiskomst nog contact gehouden worden met de 
patiënt. Aan de andere kant geeft thuismonitoring 
Rijnstate meer ruimte om patiënten te verzorgen 
voor wie de aanwezigheid van directe medische 
zorg echt noodzakelijk is.

Maar voordat Rijnstate zover is, wordt eerst 
uitgebreid gekeken voor welke patiënten dit 
geschikt is. En met welke middelen en apparatuur 
dit veilig gedaan kan worden. Dat onderzoeken we 
in deze pilot Bariatrie@Home bij Vitalys.

De Biosensor
In de pilot Bariatrie@Home maken we voor 
thuismonitoring gebruik van de Biosensor van 
Philips. De sensor heeft het formaat van een 
grote pleister. Deze sensor wordt bij de patiënt 
op de linkerborst geplakt en meet onder andere 
de hartslag en temperatuur. De metingen worden 
direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. De 
gegevens komen terecht bij een verpleegkundige 
die alle thuispatiënten in de gaten houdt via een 
monitor. Als de metingen afwijken dan gaat in het 
ziekenhuis direct een alarm af. De verpleegkundige 
die op dat moment de thuispatiënten in de gaten 
houdt, neemt contact op met de patiënt of 
huisgenoot. En als het nodig is stuurt ze direct een 
zorgverlener naar de patiënt toe. 

Wat gaan we in de pilot Bariatrie@Home doen
In de pilot gaan we eerst alles in scene zetten. We 
sturen nog geen patiënten direct naar huis met 
de sensor. We gaan het eerst stapje voor stapje 
onderzoeken. De pilot heeft daarom verschillende 
fases. Per fase gaan we steeds een beetje verder. 
Uiteindelijk moet de pilot dan uitwijzen of patiënten 
straks met behulp van de Biosensor ook veilig 
eerder naar huis kunnen. 

We kunnen nu nog niet zeggen wanneer de 
verschillende fases beginnen. Dat komt omdat we 
een fase niet eerder afsluiten tot dat we zeker 
weten dat alles werkt. 

De patiënten die we vragen om mee te doen moeten 
voldoen aan bepaalde eisen. Zo mag je geen 
diabetes of slaapapneu hebben, niet te ver van 
het ziekenhuis wonen en moet je een huisgenoot 
hebben de eerste dagen na ontslag. 

Meer weten?
Wil je meer weten over de verschillende fases en 
waar we op dit moment mee bezig zijn? Kijk dan 
op www.vitalys.nl/biosensor. Hier vind je ook een 
filmpje van chirurg Bart Witteman die alles wat in 
de flyer staat nogmaals uitlegt.


