CASE

Sense4Baby goed voorbeeld
van ‘Zinnige Zorg’
De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op de zorg. De druk op
ziekenhuizen en zorgprofessionals is hoog. Inmiddels ontstaat er ruimte voor het herstarten
van de zorg. Omdat de druk op ziekenhuizen en andere zorgaanbieders nog steeds enorm
hoog is, kijkt Coöperatie VGZ samen met hen hoe die druk kan worden opgevangen en
eventueel verlicht.

Coöperatie VGZ is met ruim vier miljoen
verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars
zonder winstoogmerk van Nederland en voert de
zorgverzekering uit voor verschillende merken,
waaronder VGZ. VGZ heeft samen met enkele
zorgaanbieders ‘good practices’ in kaart gebracht
welke leiden tot betere zorg voor de patiënt. Het
inzetten van Sense4Baby voor het op afstand
monitoren van een zwangere en haar baby, is een
van deze initiatieven.
Op haar website over Zinnige Zorg deelt VGZ
verschillende voorbeelden op het gebied van

digitale zorg in coronatijd. Sense4Baby, een product
van ICT Healthcare Technology Solutions, past hier
goed tussen omdat vrouwen met een hoog risico op
zwangerschapscomplicaties bijna dagelijks naar het
ziekenhuis moeten voor controle. Dit is belastend
voor de patiënte en is in coronatijd een risico voor
haar gezondheid en die van haar baby. Sense4Baby
biedt hierin een uitkomst.
Sense4Baby is een draagbaar en draadloos systeem
voor zwangerschapsmonitoring dat is ontwikkeld
om zwangere vrouwen met een medisch risico thuis
te monitoren. Het is een mobiele uitvoering van een
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CTG-monitor waarmee zwangeren thuis zelf een
hartfilmpje van de baby maken. Deze data wordt
naar een beveiligd online portaal gestuurd zodat de
behandelend gynaecoloog de data real-time of op
een later moment kan bekijken. Vervolgens kunnen
de resultaten telefonisch besproken worden.
Met deze monitoring op afstand kan de zwangere
vrouw wél de expertise van de medisch specialist in
het ziekenhuis ontvangen zonder te hoeven reizen.
Monique Huisman is vanuit VGZ de betrokken
gynaecoloog met betrekking tot thuismonitoring
met Sense4Baby. Zij deelt haar ervaringen:

"Een patiënte voelt zich over het algemeen
beter in de vertrouwde thuisomgeving. Met
thuismonitoring via een CTG-scan kan een
patiënte, indien de medische situatie dat toelaat,
zelf een hartfilmpje maken van haar ongeboren
baby.
Dit scheelt dagelijks op en neer rijden naar het
ziekenhuis of zelfs een opname. Ook hoeft de
patiënte in coronatijd niet naar het ziekenhuis en
hierdoor is het infectierisico klein. Laagdrempelig
overleg met de verlosafdeling en goede instructie
van patiënte thuis zijn van belang."

Heeft u vragen over Sense4baby?
Of heeft andere vragen of ideeën
omtrent deze uitzonderlijke situatie,
dan kunt u contact opnemen met
Eline Wennekes of Martine Kerkhof.
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