
 
Philips VitalHealth Engage
Geïntegreerde waardegedreven zorg

Zorgaanbieders zetten massaal in op blended care, een mix van traditionele zorg en eHealth door gebruik
te maken van digitale oplossingen.

Daarnaast hoeven zij minder vaak fysiek langs te komen voor een behandeling, omdat de traditionele 
gesprekken worden ondersteund met online contact. Het gebruik van meerdere oplossingen tegelijk zal naar 
verwachting een wildgroei van deeloplossingen veroorzaken, met alle verwarring van dien tot gevolg. Om aan 
patiënten en zorgverleners inzicht en overzicht te bieden, is het handig om verschillende toepassingen  
te bundelen.

Philips VitalHealth Engage biedt de beschikbare gezondheidsinformatie van uw patiënt op één portaal 
aan. De patiënt kan bij dit portaal, waardoor deze oplossing erg vergelijkbaar is met een persoonlijke 
gezondheidsomgeving die door 
aanbieders wordt klaargezet. 
Philips VitalHealth Engage is 
een digitale totaaloplossing. Het 
portaal biedt inzicht in dossiers 
en behandelvoortgang, u kunt 
screenings doen, uitkomsten meten, 
beeldbellen en chatten en tot slot 
online interventies klaarzetten voor 
uw patiënt, zoals behandelmodules 
en zelfhulprogramma’s. Met 
toestemming van de patiënt kunnen 
ook mantelzorgers meedoen, 
omdat betere informatie en goede 
communicatiemogelijkheden voor 
hen essentieel zijn om de zorg voor 
de naaste vol te kunnen houden.
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Voordelen van Philips VitalHealth Engage

Een open architectuur
Om maximale uitwisselbaarheid te ondersteunen, hanteert  
Philips VitalHealth Engage standaarden voor 
gegevensuitwisseling en integratie zoals Koppeltaal, OZIS 
en HL7 FHIR.  
 
Daarnaast is de applicatie AVG-proof door incorporatie van 
onder andere de NEN 7510-norm voor veilige omgang met 
informatie in de zorg.

Voor de behandelaar

• Blended care aanbieden
• Zelf overzichtsschermen samenstellen in behandelaarsportaal 
• Zorgpaden en workflows
• Nieuwe toepassingen toevoegen en wijzigen
• Inzicht in risicostatus en therapietrouw
•  Shared decision making, bijvoorbeeld door consultvoorbereiding, individueel zorgplan en 

uitkomstenmetingen
•  Communicatie, onder andere chatfunctionaliteit en beeldbellen
•  Toegang tot informatie- en educatiemateriaal, inzicht in voortgang, risico’s en uitslagen en uit te 

voeren taken, zoals vragenlijsten



Enkele functionaliteiten van Philips 
VitalHealth Engage

Voor de patiënt en mantelzorger

• Cliëntportaal voor digitale zorg
•  Eigen dossier met uitgevoerde activiteiten
• Bepalen wie inzage krijgt in activiteiten
•  Toegang tot eHealth-interventies, beeldbellen en uitkomstenmetingen
• Derdenportaal
• Educatie op maat
• Chatfunctionaliteit en beeldbellen
•  Zorgnetwerk betrokken

•  Inzien en toevoegen van 
metingen, zowel eigen metingen 
als laboratoriumwaarden

•  Gepersonaliseerd educatie- en 
informatiemateriaal, aangeboden 
op basis van de aandoening en 
persoonlijke kenmerken van de 
patiënt

•  Mogelijkheid om nieuwe content 
aan uw populatie aan te bieden.

•  Veilige online communicatie binnen 
het zorgnetwerk van de patiënt

• Consultvoorbereiding 
•  Monitoring op afstand 

van individuele patiënten, 
onafhankelijk van aandoening

•  Tools voor workflows, meldingen 
en waarschuwingen, ontwikkeld 
om grip op uw patiëntenpopulatie te houden
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Voor meer informatie:
Philips VitalHealth
Zonneoordlaan 17
6718 TK EDE
Tel: +31 318 754700
E-mail:  marketing@vitalhealthsoftware.nl  

www.philips.nl/vitalhealth

Philips VitalHealth is in 2006 opgericht door Mayo Clinic en Noaber Foundation en in 2017 overgenomen door 
Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Als onderdeel van Philips’ population health portfolio, wil Philips 
VitalHealth de gezondheid van mensen verbeteren en betere gezondheidsresultaten mogelijk maken door 
digitale oplossingen voor waardegedreven en collaboratieve zorg. Philips VitalHealth is onderdeel van een sterk 
ecosysteem van geïntegreerde oplossingen. Zorgorganisaties worden in staat gesteld hun patiëntenpopulatie 
beter te begrijpen, zorg te coördineren en patiënten te betrekken in hun zorg. Philips VitalHealth is een leider in 
uitkomsten meten, zorgcoördinatie en patient engagement, gebaseerd op het Philips VitalHealth Platform.  

Voor wie?
Philips VitalHealth Engage is 
ontwikkeld voor gebruik in alle 
sectoren van de zorg, waaronder de 
GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen, 
thuiszorg, ziekenhuizen en 
huisartsen. De basis van onze 
applicatie wordt gevormd door 
generieke functionaliteiten die 
breed inzetbaar zijn. Zorgpaden en 
workflows worden zo geconfigureerd 
en ingezet, dat ze de zorgverlening in 
uw organisatie kunnen ondersteunen. 
Philips VitalHealth Engage heeft een 
architectuur die het mogelijk maakt 
om sectoroverschrijdend samen 
te werken voor de cliënt en diens 
zorgnetwerk.

Ziekenhuis Thuiszorg Huisarts GGZ


