
PATIËNTENBROCHURE
TELEMONITORING



Beste patiënt,

In deze brochure vindt u alle informatie omtrent het zorgtraject telemonitoring
COVID-19. Voor uw comfort en gemoedsrust heeft uw behandelende arts beslist
om u dagelijks op te volgen via dit zorgtraject. 

De thuisverpleegkundige die bij u langskomt zal bij het eerste bezoek het
zorgtraject, de meetapparatuur en de applicatie toelichten. Bij vragen kan u ook
steeds bij uw thuisverpleegkundige terecht.

Door het dagelijks doorgeven van uw parameters volgen de verpleegkundigen
van zorgcentrale Z-plus uw toestand continu op de voet. Zij schakelen uw
behandelend arts (huisarts of ziekenhuisspecialist) in indien nodig om het
behandelplan te wijzigen of om u door te verwijzen naar de spoeddienst.

Bedankt voor uw vertrouwen.
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BEZOEK
THUISVERPLEGING
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beschikken over beschermingsmateriaal zoals handschoenen, mondmaskers,
gezichtsscherm, schort.
houden zich maximaal aan de sociale afstandsregels van 1,5 meter.
wassen/ontsmetten hun handen vóór en na ze aan het werk gaan.
hanteren strikt de hygiëneregels.

verlucht je woning vóór onze komst.
zorg voor zeep en een propere handdoek of keukenrol.
hou indien mogelijk, met alle huisgenoten, afstand (minstens 1,5 meter).
draag een mondmasker wanneer de thuisverpleegkundige bij u in dezelfde
ruimte is.

Wij willen graag uw medewerking vragen om de veiligheid van onze
verpleegkundigen te garanderen. 

Graag herhalen we nog even onze tips om de verspreiding van het virus
maximaal tegen te gaan. 

Onze medewerkers: 

Aan u vragen we (indien mogelijk): 

Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking en wensen u een vlot herstel
toe.



ZORGTRAJECT
NA POSITIEVE TEST BIJ HUISARTS/SPOED
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ZORGTRAJECT
NA ZIEKENHUISOPNAME COVID-19
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INHOUD VAN DE TELEMONITORINGBOX
THERMOMETER
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Druk op de aan-uittoets om de
thermometer in te schakelen. U hoort
een kort akoestisch signaal. Er wordt
gedurende 2 seconden de laatste
gemeten waarde weergegeven. De
thermometer is gereed voor de meting
als op het display “Lo” te zien is en het
symbool “°C” knippert. 

Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur constant weergegeven
en het symbool “°C” knippert voortdurend. Na ongeveer 20 seconden is de
meting voltooid. De meting stopt als een constante temperatuur wordt
geregistreerd. De thermometer geeft een geluidssignaal af (10 langzame
pieptonen), het “°C”-symbool stopt met knipperen en de gemeten
temperatuur wordt weergegeven. 

Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt u de thermometer
na het meten uit door de -toets even in te drukken. In het andere geval
gaat de thermometer na ongeveer 10 minuten automatisch uit.



De saturatiemeter is opgeladen en schoon.
Patiënt zit of ligt.
Schone, warme, droge vingers, liefst zonder nagellak.
Saturatiemeter met de display naar boven, vinger erin met de nagel
naar boven.
Druk 1 maal op de toets, de saturatiemeter springt aan.
Saturatiemeter sluit goed aan, de klem niet extra aandrukken tijdens
de meting.
Immobiliseer de hand zo dat de vinger met de saturatiemeter vrij
blijft. Beweging van de hand kan foutieve metingen geven.
Wacht tot de getallen zich stabiliseren.
Check bij twijfel over de waarde nog aan een of twee andere vingers,
liefst ook aan andere hand.
Controleer de pols en vergelijk deze met de frequentie-indicatie op
display.
Registreer de waarden ( %SpO2 = zuurstofsaturatie , BPM = hartslag)
en noteer ze in de app.
Verwijder uw vinger uit de saturatiemeter, de saturatiemeter sluit
automatisch af.

De zuurstofsaturatiemeter ofwel pulsimeter geeft een indicatie van
oxygenatie, ofwel de hoeveelheid gebonden zuurstof in het bloed. Enkele
tips bij de meting:

INHOUD VAN DE TELEMONITORINGBOX
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SATURATIEMETER



REMECARE APP
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TEen volledige handleiding in detail vindt u als bijlage in deze infobrochure.
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WAT NA HET ZORGTRAJECT?
Na de stopzetting van het zorgtraject zal Remedus u contacteren voor het
afhalen van de meettoestellen. Gelieve de verpakking waarin de
meettoestellen zich bevinden te bewaren. Bij afhaling dienen de
meettoestellen samen in deze box, in de oorspronkelijke verpakking, te
worden gestoken. Alvast bedankt!

TELEMONITORINGBOX & INHOUD:
1 kartonnen doosje 'Remedus'
1 doosje 'Pulse Oximeter' + zakje + saturatiemeter
1 doosje 'Thermometer' + thermometer



EEN PROBLEEM?
U kan bij eender welk probleem met een meettoestel, met de RemeCare-
app, ... de zorgcentrale telefonisch bereiken op het nummer 09/264.14.19.
Ze helpen u met plezier verder!

Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen en wensen u een vlot herstel
toe. U bent in de beste handen!
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INFO VOOR DE THUISVERPLEGING

OPSTARTBEZOEK:

1. Informed Consent laten ondertekenen door de patiënt en 1 exemplaar
aan Mederi * bezorgen.

PRE-HOSP TRAJECT: Scheur de Informed Consent uit de brochure en
laat beide exemplaren ondertekenen. 1 exemplaar is voor de patiënt, 1
exemplaar is voor Mederi.
 
POST-HOSP TRAJECT: De patiënt zal een Informed Consent ondertekend
hebben in het ziekenhuis. Ook hiervan wordt een exemplaar bezorgd
aan Mederi.

2. Toelichting telemonitoringbox + patiëntenbrochure

3. Parameters checken en symptomen bevragen en registreren in
RemeCare.

4. Opstartverslag schrijven in de RemeCare toepassing.

AFSLUITBEZOEK:

1. Laat de patiënt de tevredenheidsenquête invullen en bezorg deze aan
Mederi *.

2. Verzamel de meettoestellen in de orginele verpakking en in de
telemonitoringbox. Remedus komt deze ophalen bij de patiënt. De rest van
het materiaal mag bij de patiënt blijven.
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* Mederi t.a.v. Ellen Rossel
(projectcoördinator): 
Drie Sleutelsstraat 74
9300 Aalst
ellen.rossel@mederi.be
0470/30.02.20


