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Met CURIT Connect monitort u uw (cardiologische) patiënten op afstand, makkelijk en goed. Vitale
gegevens als bloeddruk en gewicht of zelfs een ECG worden op gezette tijden gemeten en de
meetresultaten en aanvullende gegevens zijn realtime beschikbaar voor de zorgverlener. De slimme
software van CURIT Connect beoordeelt de gegevens direct en waarschuwt zonodig de zorgverlener
dat actie gewenst is.
CURIT Connect is ontwikkeld voor cardiologische patiënten, maar kan ook worden toegesneden op
monitoring bij andere chronische aandoeningen.

Combinatie van apparatuur, software en internetportaal

CURIT Connect is een compleet pakket waarmee u uw patiënten op afstand kunt monitoren. CURIT
Connect bestaat uit een combinatie van apparatuur (de hardware), een digitaal systeem dat de
metingen registreert en beoordeelt (de software) en een solide infrastructuur die zorgt dat u via ons CURITinternetportaal altijd de beschikking heeft over de gegevens. Veel organisatie kiezen er daarnaast voor
om de gegevens direct in het eigen digitale dossier te laten instromen.

Goede zorg staat voorop

Ons uitgangspunt: techniek dient de zorg. CURIT Connect is ontworpen om u te helpen uw patiënt de
beste zorg te bieden. Dat doet CURIT Connect met slimme software en gebruiksvriendelijke apparatuur.
Wat, wanneer en hoe er gemonitord wordt, is volledig door de zorgverlener in te stellen, afhankelijk van
de aandoening en de specifieke situatie van de patiënt.
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Efficiëntere inzet van mensen en middelen

Telemonitoring met CURIT Connect is de basis voor een zorgvuldige begeleiding van (hart)patiënten thuis,
meestal door een gespecialiseerd verpleegkundige.
CURIT Connect helpt langs deze weg uw organisatie kosten te besparen. Zorg op afstand vermindert
het aantal consulten bij de specialist en verkleint de kans dat deze patiënten met acute klachten op de
eerste hulp belanden.
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gemak voor
patiënt en zorgverlener
Snel

Wij zorgen dat de patiënt binnen 24 uur na aanmelding de apparatuur werkend thuis heeft staan.
U heeft de vitale gegevens van de patiënt realtime tot uw beschikking, in uw eigen digitale dossier en
eveneens 24/7 beschikbaar via een internetportaal. Wijzen de gegevens op problemen? Dan krijgt de
zorgverlener onmiddellijk een alert op zijn mobiele telefoon.

Makkelijk

Als zorgverlener hoeft u uw patiënt alleen maar aan te melden voor CURIT Connect. Wij regelen de rest.
De apparatuur die de patiënt thuis krijgt is eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk. Een korte uitleg vóór
ontslag aan de patiënt en zo mogelijk diens partner of mantelzorger is genoeg. De verbindingen werken
draadloos. Een stopcontact, meer is niet nodig. Het gebruiksgemak garandeert een goed en trouw
gebruik van CURIT Connect door de patiënt.

Altijd beschikbaar

De gegevens komen rechtstreeks binnen in de CURIT Connect-applicatie. Daarnaast zijn de
meetresultaten en verdere gegevens van de aangesloten patiënten 24/7 beschikbaar via ons
internetportaal. De zorgverlener kan de gegevens dus zowel op zijn werkplek als vanuit huis of een
willekeurige andere locatie bekijken.

Integratie in uw EPD mogelijk

CURIT Connect is geschikt gemaakt voor integratie in ziekenhuis-EPD’s. De gegevens maken dan
onmiddellijk deel uit van het digitale dossier van de patiënt, zodat deze informatie ook voor andere
zorgverleners binnen de organisatie toegankelijk is. Informeer naar de mogelijkheden!
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Tevreden patiënten

Telemonitoring met CURIT Connect blijkt in de praktijk een sterk geruststellend effect op patiënten te
hebben. Ze ervaren de zekerheid dat zij goed worden bewaakt en weten dat zij alleen als het écht
nodig is naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Als er wel iets aan de hand is, kunnen zij makkelijker contact
opnemen en krijgen ze sneller de nodige zorg. Zij durven te vertrouwen op de zorg op afstand en voelen
zich goed begeleid.

Educatief element

Een tweede positief effect is dat de geregelde metingen plus de aanvullende vragen als feedback
werken. Patiënten ervaren direct hoe hun leefstijl hun gezondheidstoestand beïnvloedt en leren daar
beter mee omgaan. CURIT Connect versterkt langs deze weg de eigen regie van patiënten met een
chronische aandoening.

Bewezen techniek, betrouwbaar systeem

CURIT Connect is een zeer betrouwbaar systeem. De thuisapparatuur is eenvoudig en vertoont slechts
zelden technische problemen. Mocht er aan de apparatuur toch iets haperen, dan verhelpen wij dat
snel en kosteloos.
Ook de software is bewezen stabiel. De gegevens zijn in het eigen systeem beschikbaar maar óók altijd
via het CURIT internetportaal, 24/7 en vanaf elke willekeurige locatie.
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eenvoudig en
effectief
De apparatuur
De CURIT Connect basisset bestaat uit de GezondheidsMonitor (een minicomputer met display), een
weegschaal en een bloeddrukmeter. Aan deze basisset kan desgewenst een draadloos ECG-apparaat
worden toegevoegd waarmee de patiënt een hartfimpje kan maken.
Alle onderdelen communiceren draadloos met elkaar en met de CURIT-servers, via bluetooth en GPRS. Er
is geen internet- of kabelverbinding nodig.
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Telemonitoring aanvragen

Wanneer u een patiënt wilt monitoren met CURIT Connect, meldt u dit digitaal via een Connectapplicatie of via het CURIT-internetportaal. U stelt direct enkele grenswaarden in voor de bewaking en
geeft aan, welke persoon welke alerts moet ontvangen voor deze patiënt.

De volgende dag beginnen

De set wordt de volgende dag al bij de patiënt thuis afgeleverd in een stevige koffer. Elk onderdeel is
voorzien van een duidelijke instructiekaart.
De GezondheidsMonitor ontvangt via bluetooth de meetgegevens van de meetapparatuur. De
gegevens worden direct beoordeeld: vallen zij binnen of buiten de ingestelde grenswaarden?

• Als de resultaten binnen de ingestelde bandbreedte vallen, worden zij zonder aanvullende acties
doorgezonden naar het dossier.

• Als de resultaten buiten de ingestelde bandbreedte vallen, krijgt de patiënt een aantal relevante

aanvullende vragen. De antwoorden op die vragen leveren extra context voor de zorgverlener. De
zorgverlener krijgt een alert – meer of minder urgent – en neemt verdere actie.

U ontvangt realtime de vitale waarden én de context-informatie in de applicatie in het ziekenhuis en in
het CURIT-internetportaal: u heeft direct een completer beeld.

Een directe lijn tussen u en uw patiënt

Er is geen tussenkomst van een medisch servicecenter nodig voor de begeleiding van uw patiënten thuis
met CURIT Connect. Dat is prettig: u kent uw patiënten immers zelf het best! U maakt afspraken met de
patiënt over meten en wegen, uw patiënt weet zich door uw organisatie bewaakt. Een veilig gevoel!

NIEUW: Meertalig!

De CURIT Connect GezondheidsMonitor kan nu ook worden geleverd in meer talen! De dialogen met de
patiënt worden zowel in gesproken woord als in schrift aangeboden in de andere taal. Informeer naar de
mogelijkheden: er komen steeds meer talen bij!

7

overzichtelijk en
transparant
Beheersbare kosten, géén voorinvesteringen

CURIT Connect vraagt geen voorinvesteringen. De koffer met apparatuur blijft eigendom van CURIT.
Wij leveren de apparatuur thuis bij uw patiënt en halen het na afloop van de telezorgperiode weer op.
De gebruikskosten zijn overzichtelijk en goed te beheersen voor uw organisatie:
• U betaalt een abonnementsprijs per patiënt per dag voor CURIT Connect. Dit bedrag ligt tussen de 5
en 8 euro (prijspeil 2014 en afhankelijk van de samenstelling van de telemonitoring-set).
• Er geldt een minimum gebruiksduur van drie maanden per patiënt.
• Het abonnementstarief is all-in, dus inclusief àlle kosten van gebruik en transport.
Dat is alles. Gegarandeerd. Geen onaangename verrassingen achteraf.
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De voordelen van CURIT Connect in een notendop:
•
•
•
•
•
•
•

Zeer gebruiksvriendelijk, korte instructie voldoet
Snel: binnen 24 uur geïnstalleerd, een stopcontact is genoeg
Bewezen technologie, betrouwbaar systeem
Individueel in te stellen
Gegevens geïntegreerd in uw eigen systeem
Gegevens óók 24/7 beschikbaar via internet
Kosten overzichtelijk en beheersbaar

Ervaringen in de praktijk

Tien Nederlandse klinieken hebben bij wijze van pilot een periode gewerkt met CURIT Connect in de
InTouch-trial. CURIT Connect maakte daar deel uit van de zorg die werd verleend vanuit speciale
poliklinieken voor hartfalen.
Hoe patiënten en zorgverleners het werken met CURIT Connect in de InTouch-trial hebben ervaren, leest
u in het boekje ‘Ervaringen met CURIT Connect telemonitoring bij hartfalen in Nederland’, dat u kunt
downloaden op onze site. U kunt daar ook een gedrukt exemplaar aanvragen.
Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft inmiddels ruim drie jaar ervaring heeft met CURIT Connect. Een
interne evaluatie liet hier een duidelijk positieve invloed zien op de kwaliteit van leven van de patiënt,
terwijl de kosten van de zorg navenant afnamen. Spoedopnames ten gevolge van verergering van het
hartfalen kwamen veel minder voor.

We brengen u graag in contact met gebruikers van CURIT Connect, zodat u uit
de eerste hand kunt horen hoe dat in de praktijk bevalt!
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CURIT tilt de zorg naar
een hoger niveau
Met CURIT Connect, CURIT Consult en CURIT Quest!
De nieuwe zorgmodellen en intelligente software van CURIT maken de zorg beter en makkelijker.
Telemonitoring, disease-managementsystemen en digitale auto-anamnese ondersteunen u afzonderlijk
of in combinatie bij uw werk.
CURIT bouwt op de gouden combinatie van jarenlange ervaring in de zorg en grote kennis van ICT. Ons
uitgangspunt is eenvoudig: de techniek dient om de kwaliteit van de zorg te ondersteunen en zo mogelijk
te verbeteren. Een overzichtelijk en makkelijk systeem stimuleert patiënten en zorgverleners om er goed
gebruik van te maken. Onze producten zijn daarom uiterst gebruiksvriendelijk.
Behandeling volgens geldende richtlijnen staat altijd voorop. Uw specifieke eisen en wensen vullen
dat aan tot maatwerk dat perfect aansluit bij uw processen. Alles komt samen in een transparant
en verantwoord product. Behandelen en begeleiden van uw patiënten volgens de richtlijnen wordt
eenvoudiger en u bent minder tijd kwijt aan administratieve taken.
CURIT Connect, CURIT Consult en CURIT Quest kunnen afzonderlijk toegepast worden. Gecombineerd
gebruik van de systemen brengt echter belangrijke synergievoordelen met zich mee.
CURIT heeft één doel voor ogen: transparante zorg van hoge kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten.
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Zorg op afstand maar toch heel dichtbij
Zo verwoordde een hartfalenverpleegkundige het werken met
CURIT Connect. Met telemonitoring thuis, onder begeleiding
van de zorgverleners in het ziekenhuis, leert de hartpatiënt
zelfstandiger omgaan met de ziekte.
Aan de hand van metingen van gewicht, bloeddruk of ECG en
uitleg over de relatie tussen metingen en klachten krijgt de patiënt meer inzicht in de ziekte. Zo wordt
zelfmanagement bevorderd.
CURIT Connect geeft de vitale waarden realtime door aan de zorgverlener en waarschuwt direct per sms
als dat nodig is. Een veilige verbinding voor ‘op afstand’ de beste zorg!

Integrale zorg voor chronisch zieken
Voor disease management van verschillende chronische
ziektebeelden heeft CURIT applicaties ontwikkeld: CURIT Consult.
De intelligente software in CURIT Consult helpt artsen en
verpleegkundigen bij de behandeling volgens de richtlijnen.
Zij kunnen bovendien meer tijd besteden aan de patiënt en
hebben minder werk van gegevensinvoer, vastlegging en andere administratieve taken. CURIT heeft
applicaties voor hartfalen, boezemfibrilleren en cardiovasculair risicomanagement.

Een goed begin is het halve werk …
Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel
patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult
in het ziekenhuis, is de kwaliteit van dat consult vanzelfsprekend
ook beter!
Dat is het idee achter CURIT Quest. Na de verwijzing door de huisarts naar het ziekenhuis vult de patiënt
een digitale vragenlijst in, gericht op de specifieke problematiek. De antwoorden worden automatisch
geanalyseerd en samengevat in één overzichtelijk scherm voor de specialist. Nog voor de eerste
afspraak heeft de patiënt meer inzicht in zijn of haar klachten en weet de dokter al heel veel over de
patiënt. Dat is dubbel effect!
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