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Systematic citizen reported outcomes

The questionnaires are accessible on all devices with user friendly interfaces
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Dashboard en rapportage voor professionals
for government

Dashboard and reports
for government

Voordelen voor professional
• Gestandaardiseerde COVID-19 survey om patiënten te betrekken en screenen
vanaf thuissituatie patiënt. Voorkom mogelijk onnodige bezoeken aan uw
zorginstelling:
• Risk assessments op afstand met COVID-19 survey: leeftijd, geslacht, recente
reizen, temperatuur, symptomen, contact besmette personen en meer
• Risk assessments op afstand voor consult: elke patiënt beoordelen op
mogelijke symptomen en mogelijkheid aantal bezoeken terugbrengen
• Patiënten met milde symptomen tracken door dagelijks geautomatiseerd
informatie verzamelen op relevante indicatoren, zoals lichaamstemperatuur
• Patiëntspecifieke communicatie inzetten op basis van survey resultaten, zoals
advies contact opnemen met zorginstelling of toewijzing automatische follow-up
questionnaires om gezondheidsstatus op afstand in de gaten te houden
• Patiënt start survey via link op website van zorginstelling of door mail-link die
zorgverlener stuurt
• Mogelijkheid tot ontvangen flags voor patiënten die risico lopen op basis van
gegeven antwoorden

De survey is
beschikbaar op
verschillende
apparaten

• Inzet van externe callcenters om de verwachte toestroom van patiënten mogelijk
beter te managen en de juiste patiënten met zorg ondersteunen
• COVID-19 dashboard met geanonimiseerde en geaggregeerde populatiegegevens
en –inzichten zoals trends en variatie
• Mogelijk druk op zorgfaciliteiten en zorgverleners te verlagen door focus op
zorgbehoevende patiënten
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Voor meer informatie:
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6718 TK EDE
Tel: +31 318 754700
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www.philips.nl/vitalhealth

