LindaCare tekent samenwerkingsovereenkomst met
Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven)
Door middel van deze samenwerking willen de partijen het vanop
afstand monitoren van patiënten met een implantaat omwillen van
chronisch hartfalen, verbeteren.
Leuven, 20 januari 2016 – LindaCare, een softwarebedrijf gespecialiseerd in het leveren van
oplossingen voor het telemonitoren van patiënten met een chronische ziekte, kondigde aan dat het
een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Universitair Ziekenhuis Leuven. Het doel
van deze overeenkomst is patiëntenzorg binnen UZ Leuven te verbeteren, door het vereenvoudigen
van de manier waarop patiënten met een chronisch hartfalen met een implantaat, een zogenaamd
‘Cardiac Implanted Electronic Device (CIED)’, vanop afstand worden opgevolgd.
De bestaande processen voor het vanop afstand bewaken van deze patiënten vergen veel menselijke
interventies door de inefficiëntie ervan, wat een risico vormt voor de kwaliteit van de zorg voor de
patiënt, en een rem plaatst op de verdere ontwikkeling van het tele-monitoren van deze patiënten.
Verpleegsters en cardiologen worden immers dagdagelijks geconfronteerd met de complexiteit van
verschillende tele-monitoring omgevingen van verschillende fabrikanten van implantaten, wat de
schaalbaarheid om patiënten op deze manier te kunnen opvolgen, bemoeilijkt.
“LindaCare’s missie bestaat erin hulpverleners en ziekenhuizen te helpen om de kost van de
medische zorg onder controle te houden, de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren en de
veiligheid van de patiënten met chronische ziekten te verzekeren, door het vereenvoudigen van het
op afstand bewaken van deze patiënten”, zegt Shahram Sharif, CEO en oprichter van LindaCare. De
eerste versie van het LindaCare product is een web gebaseerd software platform voor het telemonitoren van patiënten met chronisch hartfalen en hartritmestoornissen met een CIED, waarvan
het aantal wereldwijd momenteel geschat wordt op 10 miljoen.
UZ Leuven, met ongeveer 2.000 bedden en 9.000 medewerkers, levert al meer dan 75 jaar
kwaliteitsvolle en innovatieve medische zorg, en wordt beschouwd als een van de grootste
academische
en
meest
innovatieve
ziekenhuizen
in
Europa.
De
afgesloten
samenwerkingsovereenkomst geldt voor het volledige Nexuz Health netwerk, een medisch
samenwerkingsverband tussen 17 ziekenhuizen in Vlaanderen, waaronder dus UZ Leuven.
De samenwerkingsovereenkomst met UZ Leuven verschaft LindaCare een diepgaand inzicht in de
bestaande klinische praktijken met betrekking tot het tele-monitoren van patiënten. “Deze oplossing
zal niet alleen de efficiëntie binnen ons tele-monitoring team drastisch verhogen, het zal ook de zorg
die wij verlenen aan onze patiënten verbeteren”, zegt Prof. Dr. Rik Willems, cardioloog bij het UZ
Leuven.
“Dit is voor ons slechts een eerste stap in onze ambitie om een voortrekkersrol op te nemen voor
het invullen van de tele-monitoring behoeften van zorgverstrekkers en ziekenhuizen, over een heel
scala van tele-monitoring apparaten en ziektedomeinen, startend met chronisch hartfalen om daarna
uit te breiden naar andere ziektedomeinen zoals chronische obstructieve longaandoeningen
(COPD)”, zegt Shahram Sharif. “LindaCare’s tele-monitoring oplossing en hun lange termijnvisie
sluiten nauw aan bij de innovatie cultuur binnen ons ziekenhuis en ze hebben het potentieel om nog
veel toegevoegde waarde te leveren voor onze patiënten, verplegend personeel en artsen”,
verduidelijkt Prof. Dr. Frank Rademakers, Chief Medical Technology and Innovation Officer bij UZ
Leuven, nog.

Over LindaCare
LindaCare NV is een in België gevestigde start-up, gespecialiseerd in het ontwikkelen van
geïntegreerde softwaretoepassingen voor tele-monitoren van chronische ziekten. De initiële focus
van LindaCare gaat naar patiënten met chronisch hartfalen en hartritmestoornissen, die een
zogenaamd Cardiac Implated Electronic Device (CIED) geïmplanteerd kregen. De oplossing wordt
nadien uitgebreid naar andere chronische ziektedomeinen door integratie van andere medische
apparaten met tele-monitoring mogelijkheden.
www.lindacare.com

Over UZ Leuven
Al meer dan 75 jaar biedt UZ Leuven kwaliteitsvolle en innovatieve medische zorg. UZ Leuven telt
vier campussen: Gasthuisberg, Pellenberg, Sint-Pieter en Sint-Rafaël. Op elke campus worden
ambulante en gehospitaliseerde patiënten verzorgd met respect voor de waardigheid en de
levensopvatting van elke patiënt en zijn familie.
Met 1.995 bedden is UZ Leuven een van de grootste ziekenhuizen van België. Meer dan 8.800
medewerkers zetten zich dagelijks in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan
te bieden en voortdurend te werken aan verbetering en vernieuwing van deze zorg. De sterkte van
UZ Leuven ligt in de combinatie van onderzoek, opleiding en pluridisciplinaire patiëntenzorg,
waardoor deze permanent voorwerp is van kritische reflectie en toetsing.
www.uzleuven.be

Over Nexuz Health
UZ Leuven maakt samen met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen deel uit van het medisch
samenwerkingsverband Nexuz Health. Deze samenwerking laat toe om patiëntengegevens
elektronisch uit te wisselen tussen de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Deze aanpak maakt
integraal deel uit van Nexus Health’s strategie voor een veilige en kwaliteitsvolle medische
zorgverlening. Momenteel zijn er 17 ziekenhuizen aangesloten bij dit samenwerkingsverband.
www.nexuzhealth.be
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