Monitoring, coaching en behandeling thuis
Dagelijks digitaal
De Chipmunk Health Virtuele
Kliniek past naadloos binnen
de dagelijkse praktijkroutine.
Zo wordt het een digitaal
verlengstuk van uw praktijk.
Betrouwbaar, eenvoudig en
veilig.
Onze resultaten: hogere
patiënttevredenheid, minder
druk op zorgverleners, betere
klinische resultaten en lagere
kosten. En dat zonder gedoe,
want wij regelen alles
rechtstreeks met de patiënt.

In Nederland heeft meer dan 50% van de bevolking een of
meer chronische aandoeningen. Bij 75-plussers is dat meer
dan 90%. Door de vergrijzing zullen de problemen verder
toenemen.
De noodzaak voor gevalideerde en schaalbare digitale
zorgoplossingen was al groot, maar is door de coronacrisis
onbetwist. En dan hebben we het niet over stand-alone
toepassingen als beeldbellen of afsprakenkalenders, maar
over patiëntgerichte, data-gedreven oplossingen die
inzichten opleveren die leiden tot betere zorg tegen lagere
kosten.

Ons antwoord: de Chipmunk Health Virtuele Kliniek
Chipmunk Health levert kant-en-klare virtuele klinieken aan
huisartsen, specialisten en andere zorgverleners. Zo monitort,
begeleidt en behandelt u patiënten thuis. Of wij doen dat voor
u.
Onze geavanceerde data-analyse levert inzichten en helpt bij
het nemen van beslissingen. De patiënt kan zelf ook toegang
krijgen tot zijn/haar persoonlijke Chipmunk-omgeving voor
meer inzicht in de gezondheid.
De grote winst? Meer kwaliteit van leven voor de patiënt,
meer tijd voor de zorgverlener en betere en betaalbare zorg.

Hoe het werkt

Geen app
Studies wijzen uit dat enkel een app bij patiënten

Via onze portal worden patiënten
online door uw praktijk bij ons
aangemeld.

onvoldoende werkt. De kans op fouten en een afnemende

Patiënten ontvangen de
noodzakelijke meetapparatuur
rechtstreeks thuis. Een computer
of mobile device is voor het
uitvoeren van de metingen niet
noodzakelijk.

vormen dan ook de basis voor de Chipmunk Health Virtuele

De meetresultaten worden vrijwel
direct weergegeven op het
zorgverlenersdashboard.

compliance verminderen het effect van een digitale interventie
dramatisch. De hoogste datakwaliteit en maximale compliance
Kliniek.
Daarbij verwerkt de Virtuele Kliniek data uit verschillende
bronnen en is voor alle aandoeningen inzetbaar. De meeste
apps zijn dat niet. Bovendien vragen de analyses en
modelleringen die we kunnen uitvoeren een complexe datainfrastructuur die met een app niet mogelijk is.
De afwezigheid van een smartphone of computer maakt de

Belangrijkste
kenmerken
1. Wij bieden de Virtuele Kliniek
aan in abonnementsvorm
inclusief meetapparatuur, dus
geen investering vooraf nodig.
2. Wij leveren de apparatuur bij
de patiënt thuis met videoinstructies en helpdesk.
3. Onze Virtuele Kliniek is
onbeperkt inzetbaar in heel
Nederland en kent geen
wachttijden.
4. Een groeiend aantal
apparaten kan aan onze
Virtuele Kliniek worden
gekoppeld.
5. Maximale compliance, want
geen app of computer nodig.
6. Coaching van patiënten door
ons is ook mogelijk,
bijvoorbeeld via ons
StrokeCoach-programma.

Virtuele Kliniek voor vrijwel iedereen geschikt.

Wat we al kunnen laten zien
Chipmunk Health is een jong bedrijf. Na 3 jaar ontwikkelen,
samen met artsen en patiënten, zijn we in de zomer van 2020
begonnen met geleidelijk opschalen. In Nederland gebruiken
inmiddels meer dan 20 huisartspraktijken de Virtuele Kliniek
voor de chronische zorg van patiënten. Ook ziekenhuizen
verkorten nu al de ligduur van patiënten door onze Virtuele
Kliniek in te zetten na het ontslag van een patiënt.
In Duitsland is de Virtuele Kliniek de motor achter een
interventie voor CVA-patiënten en in Canada worden COPDpatiënten met de Virtuele Kliniek op afstand begeleid door de
specialist.

Meer weten?
Kijk op www.chipmunkhealth.com of stuur een e-mail naar
erik@chipmunkhealth.com.

