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VitalAire
NIEUWSBRIEF
Ook in 2022 kunt u rekenen op de ondersteuning van VitalAire. Onze expertise
beslaat de volledige keten: van diagnostiek tot en met het leveren van slaapapneu
apparatuur. Voor het team OSA en Diagnostiek van VitalAire staat het belang van
professionele en kwalitatieve slaaptherapie altijd voorop.

WEBINAR VBHC: MELD U AAN!
Bent u benieuwd hoe u met Value Based Healthcare
(VBHC) de patient meer centraal kunt stellen? Meld
u aan voor het webinar Value Based Healthcare
OSA, georganiseerd door VitalAire.
Bij VBHC staat de patient centraal, waarbij de focus
nadrukkelijk ligt op wat voor de patient zelf
belangrijk is. Deze gepersonaliseerde zorg leidt tot
een betere therapietrouw en een hogere kwaliteit
van leven.
Het draait bij VBHC om patientprofielen en
-segmentatie. Geen patient is immers hetzelfde,
de behandeling daarmee ook niet! Samen met u
kunnen wij het totale OSA-zorgmanagement
verbeteren.
Meer ontdekken over alle voordelen van Value
Based Healthcare? Schrijf u direct in om deel te
nemen aan ons kosteloze webinar.
KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

IN DEZE NIEUWSBRIEF:
P.2 - Uitgelicht: ResMed AirSense™ 10 AutoSet for Her
P.2 - Nieuwe My Vital Points in Rotterdam en Zaandam
P.3 - Kortere wachttijden ziekenhuizen door diagnostiek-diensten
P.4 - Kerstwens team OSA en Diagnostiek
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WIST U DAT?
...de ResMed AirSense™ 10 AutoSet for Her bij
VitalAire in het assortiment zit?

De symptomen van OSA bij vrouwen verschillen
vaak van de symptomen bij mannen. Toch bestond
er lang geen aparte behandelmethode voor
vrouwen met obstructieve slaapapneu. Speciaal
hiervoor heeft ResMed de AirSense™ 10 AutoSet
for Her ontwikkeld. Een OSA-apparaat dat zich
volledig richt op de behandeling van symptomen
die vaak optreden bij vrouwen met slaapapneu.
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Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker kampen
met hypopneus en stroombeperking. De AirSense
10 AutoSet for Her is speciaal ontwikkeld om deze
symptomen te behandelen. Het apparaat heeft
een gevoeliger stroomalgoritme waardoor
hypopneus en stroombeperkingen beter warden
opgepikt dan bij standaard CPAP-apparaten.
De resultaten van deze behandelmethode zijn tot
nu toe zeer positief. Door de specifieke kenmerken
van het ResMed-apparaat, kan de AirSense 10
AutoSet for Her bovendien ook geschikt zijn voor
mensen met gevoelige luchtwegen, astma, COPD
of longemfyseem.
De AirSense 10 AutoSet for Her is aan te vragen bij
VitalAire. Voor meer informatie of vragen kunt u
contact opnemen met uw accountmanager van
VitalAire.

eri1 de jaarcor.itrole later.i

Kortere wachttijden ziekenhuis door
diagnostiek-dienstverlening van VitalAire
Ook long- en KNO-poliklinieken merken de gevolgen van de groei van het aantal patienten met
COVID-19 in het ziekenhuis. De volle (corona)afdelingen en de inzet van zorgpersoneel uit
andere disciplines en van andere afdelingen leiden tot uitstel van reguliere zorg. In het geval van
long- en KNO-poliklinieken betekent dit dat slaapdiagnostiek en de eventuele behandeling van
slaapapneu soms lange wachttijden hebben. VitalAire wil ziekenhuizen hierbij helpen door
diagnostiek dienstverlening buiten het ziekenhuis aan te bieden.

Orn ziekenhuizen te ondersteunen bij de enorme druk op de zorg en de capaciteitsproblemen, biedt
VitalAire de module 'Tijdelijke diagnostiek dienstverlening' aan. Wij beschikken over de capaciteit om snel
te schakelen en snel en betrouwbaar slaaponderzoek uit te voeren. VitalAire voert het slaaponderzoek in
de thuissituatie uit, waarbij de apparatuur op locatie of bij een van onze My Vital Points wordt aangesloten.
Wij vinden het belangrijk dat u als ziekenhuis in charge blijft wat betreft het plannen van de onderzoeken
en het analyseren van de onderzoeksresultaten. lndien gewenst kunnen onze gekwalificeerde
medewerkers de analyse van u overnemen. Wij kunnen zo precies inspelen op uw behoeftes.
Met deze dienstverlening kunnen wij samen met u de patientenstroom op de afdeling doen afnemen en
de wachttijden verkorten. Zo voorkomt u dat mensen soms maanden moeten wachten voordat ze in het
ziekenhuis terechtkunnen voor slaaponderzoek. De slaapdiagnostiek van VitalAire vermindert de druk
op uw ziekenhuis en zorgt dat patienten snel geholpen zijn. Een snellere behandeling, minder klachten en
een snellere ingreep op eventuele complicaties.
Neem voor alle informatie over onze dienstverlening op het gebied van slaapdiagnostiek contact met ons
op.
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Neem gerust contact met ons op.
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VitalAire Nederland B.V.
Archimedeslaan 11
8218 ME Lelystad
diagnostiek@vitalaire.nl
+31(0)88- 250 3500

www.vitalaire.nl
www.vitalaire-winkel.nl
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