
 

 

 

Persbericht 10.03.2021 Werkbezoek Frank Vandenbroucke aan i-mens 

 

Zorg 2.0 is hybride zorg 

 

In de eerste week van maart (6mrt) bestaat i-mens 1 jaar. Het eerste levensjaar 

kenmerkte zich door de corona-pandemie. Vrijwel onmiddellijk werd omgeschakeld 

naar een dienstverlening in crisistijden en de zoektocht naar nieuwe oplossingen 

voor nieuwe problemen. 

 

Zorg op afstand is een voorbeeld van een nieuwe oplossing. Zeker in de eerste 

lockdown zaten vele mensen “opgesloten” thuis. Maar de zorg- en welzijnsvragen 

verminderden er niet op. i-mens gelooft sterk in de hybride samenwerking 

tussen handen aan het bed en zorg op afstand. Daarvan getuigt de zorgcentrale Z-

plus.  

 

Op woensdag 10 maart stelde i-mens, samen met de betrokken initiatiefnemers, 

het pilootproject telemonitoringsproject COVID-19 Aalst* voor aan 

Volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke. De minister nam zelf de rol op van 

zorgcentrale operator en hoorde hoe COVID-19-patiënten via telemonitoring veilig 

van thuis kunnen worden opgevolgd. Het just-in-time principe, zowel naar het 

ziekenhuis als naar huis, is een belangrijk onderdeel van het hybride zorgmodel.  

 

Tijdens het werkbezoek legde i-mens nog andere aandachtspunten voor aan de 

minister. “Het is in de eerste plaats een eer om de minister te kunnen ontvangen, 

en al zeker op onze verjaardag. Wij zien het ook als een hart onder de riem voor al 

onze medewerkers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven. We hebben de 

minister enkele oplossingen aangereikt vanuit het werkveld.”  

 

De thema’s waren: diabeteseducatie, structurele verankering van nachtzorgrondes, 

projecten als onco@home voor behandelingen in thuiszorgsituatie, actualisering van 

de taakafspraken tussen thuisverpleegkundigen en verpleegkundige verzorgenden, 

telemonitoring en nomenclatuur, de specifieke situatie van een zorgcentrale en de 

ziekenhuisfinanciering die haaks staat op zorg op afstand. “Een hele boterham. Met 

concrete voorbeelden uit het werkveld willen we de minister overtuigen om 

bepaalde dossiers aan te pakken. Daar zal iedereen die met zorg te maken heeft 

beter van worden. Laat deze crisis daar dan goed voor zijn geweest.” 

 

Minister Vandenbroucke: “Wij hebben met de pandemie ook geleerd om goed te 

luisteren naar de experts. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Het belang van 

thuiszorg in de eerstelijnszorg is ontegensprekelijk. De mensen in de zorg 

verdienen alle lof. Ze verdienen het ook dat wij luisteren naar hun besognes en 

naar de voorstellen die ze doen. Dit soort werkbezoeken zijn dan ook bijzonder 

leerrijk.” 

 
*Het pilootproject Telemonitoring Covid-19-Aalst is een initiatiefnemers van Mederi, i-mens, 

Huisartsenkring Aalst, de Aalsterse ziekenhuizen OLV en A.S.Z., de zorgcentrale Z-plus en de 

leverancier van telemonitoring technologie Remedus. 

 


