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Tunstall, wereldwijde marktleider in Connected HealthCare
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• Onze missie: wij dragen bij aan een gevoel van vrijheid en 
onbezorgdheid

• Onze visie; wij geven mensen de vrijheid om zo zelfstandig, 
veilig, gezond en onbezorgd te leven als mogelijk in een 
woonomgeving van hun eigen keuze

• Onze strategie; wij zetten effectieve, kwalitatieve en slimme 
technologie in, ondersteund door hoogwaardige diensten, 
voor ouderen en mensen met een chronische aandoening. 



Klantverhaal
(en oplossing)
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Klantreizen
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en meer…
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Klantverhaal en oplossing
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Klantverhaal patiënt Celia:

• Co-morbide 
• Hartfalen, 
• Astma, 
• Diabetes

• Verminderde mobiliteit

• Sociale problemathiek

• Ketensamenwerking
• Thuiszorg
• Ziekenhuis
• Huisarts
• Patiënt en sociaal netwerk
• Medische zorgcentrale
• E-Health aanbieder

Slimme 
meetapparatuur

Vitale waarden & 
gezondheidsvragenlijsten

Beveiligde 
data transfer 

Zorgcentrale
medische & technische 

triage, 
teleconsult

Zorgprofessional
escalatie, indien nodig

Patiënt
portaal
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Oplossing: Tunstall Connected Health
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De Tunstall MyMobile app, beschikbaar voor Apple iOS en Android, is ontworpen om 
zowel de patiënt als de professional een mobiele oplossing te geven die vanaf elke plek, 
op ieder moment gebruikt kan worden. 

De applicatie stelt patiënten in staat om hun gezondheidsvragenlijsten in te vullen, hun 
zorgplan in te zien en trenddata van vitale functies en activiteit te kunnen volgen. 

De applicatie wordt ondersteund door Tunstall’s Integrated Care Platform (ICP) voor 
communicatie met de zorgcentralist of professional. 

Mochten vitale meetwaarden of resultaten uit een gezondheidsvragenlijst daar aanleiding 
voor geven dan zijn patiënten verzekerd van 24/7 monitoring en escalatie naar de 
betreffende zorgprofessional.

MyMobile app maakt de integratie mogelijk van activiteitenmonitors van Fitbit.
Patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen zo in een vroeg stadium signalen
opmerken die wijzen op een verslechterde lichamelijke conditie en hier preventief actie op 
nemen.



Klantwaarde
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Klantwaarde en positieve uitkomsten
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Klantwaarde volgens Celia:

• bezoeken aan dokter / ziekenhuis  
• medicatie
• eigen regie
• kwaliteit van leven / zingeving
• gevoel van veiligheid / onbezorgdheid

Gezondheid 
Stijgt

Betere ervaring 
van zorg 

(patiënt centraal)

Lagere kosten
(efficiency 

en preventie)

TRIPLE
AIM

Bron: Institute for Healthcare Improvement
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Gezondheidswinst
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1 op de 15 personen heeft diabetes,
>25% heeft ook hart en vaatziekte

1 op de 29 personen heeft COPD,
30% heeft ook hart en vaatziekte

1 op de 13 personen heeft cardiovasculaire ziekte,
19% heeft ook diabetes

Bron: NIVEL

Voorkomen verlaat 
ontslag

Voorkomen acute 
heropnamen

Medische triage
maatwerk programma

Betere controle van gezondheid 
(op te schalen indien nodig)

Voorkomen  
onnodige escalatie 

Voorkomen 
onnodige opnamen

Voorkomen acute 
heropnamen

Acuut ontslag Thuiszorg / HA zorg (binnen bandbreedtes)

Thuiszorg / HA zorg (buiten bandbreedtes)
Nood
geval Acute opname

Continue monitoring, preventie, 
voorkomen achteruitgang



Partnership
(en ketensamenwerking)
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Partnership
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Als kennispartner heeft Tunstall een actieve rol,
onder andere om waardegerichte zorg te ondersteunen,
ook in Twente en omgeving.



Match?
Wij staan u graag te woord
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• Tunstall Sales en accountmanagement team

• w: www.tunstall.nl

• TunstallNederland

• @TunstallNederland


