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Eindhoven, 9 februari 2022 | Het Catharina Ziekenhuis is een onderzoek gestart naar het gebruik 

van slimme pleisters op de verpleegafdeling. Het ziekenhuis onderzoekt of verpleegkundigen 

hiermee minder tijd kwijt zijn aan dagelijkse, handmatige metingen. Patiënten die tijdens hun 

verblijf in het ziekenhuis plotseling verslechteren, zouden door de slimme pleister mogelijk eerder 

worden opgemerkt.  

 

De komende maanden krijgen alle patiënten die opgenomen worden op de afdeling chirurgische 

oncologie (kanker) bij binnenkomst een pleister op hun borst geplakt. Die slimme pleister meet elke 

vijf minuten onder meer de hartslag en de ademhaling. Die data worden automatisch beveiligd naar 

een datasysteem gestuurd. Een complicatie kan zo mogelijk eerder opgemerkt worden en 

verpleegkundigen hoeven niet drie keer per dag die metingen zelf te doen bij de patiënt. Dat 

bespaart tijd, die verpleegkundigen kunnen inzetten voor andere – vaak belangrijkere - zorgtaken. 

 

Einde aan handmatige metingen 

De eerste drie maanden worden de data van de pleisters vergeleken met de data die 

verpleegkundigen driemaal daags handmatig ophalen bij patiënten. Als na drie maanden blijkt dat die 

data overeenkomen, stoppen verpleegkundigen met de handmatige metingen. Ook wordt tijdens het 

onderzoek gekeken hoe patiënten de slimme pleister ervaren.  

 

Al ingezet bij maagverkleiningen 

De slimme pleister wordt in het Catharina Ziekenhuis – als eerste ziekenhuis in Nederland - al ingezet 

bij patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan. Zij krijgen na de ingreep de pleister 

opgeplakt waardoor ze niet een nacht in het ziekenhuis hoeven te blijven. De slimme pleister stuurt 

elke vijf minuten vanuit huis data naar het ziekenhuis. Zo worden patiënten in de thuissituatie 

continu in de gaten gehouden. Als zich complicaties voordoen, wordt de patiënt gebeld en – indien 

nodig – alsnog opgenomen in het ziekenhuis.  
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Slimme pleister neemt in de toekomst tijdrovend werk van 
verpleegkundigen over 



‘Gouden samenwerking in de Brainport-regio’  

Het Catharina Ziekenhuis werkt in dit onderzoek nauw samen met de e/MTIC-partners TU/e en 

Philips. “Deze samenwerking in de Brainport-regio is goud waard. Alle partijen streven ernaar om 

deze oplossingen zo snel mogelijk in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen”, zegt hoogleraar en 

anesthesist Arthur Bouwman van het Catharina Ziekenhuis. “Eerder hebben wij met Philips de slimme 

pleister al uitgebreid getest en goedgekeurd om in te zetten voor patiënten met een 

maagverkleining. Dit onderzoek is een logische vervolgstap daarop.” 

 

Naast de slimme pleister onderzoekt het Catharina Ziekenhuis ook of slimme camera’s de gezondheid 

van patiënten in de gaten kunnen houden. 

 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een video gemaakt over het onderzoek op de 

verpleegafdeling. 

 

Einde nieuwsbericht 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht: Mediarelaties Catharina Ziekenhuis, telefoon  

+31 (0)40 239 84 92. Na 17.00 uur kunt u contact opnemen met Roel Rambags +31 (0)6 811 03 558. 

 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis dat zich bevindt in 

het hart van het dichtbevolkte en economisch sterke Zuidoost-Brabant. Naast de reguliere basiszorg 

biedt het ziekenhuis – vanwege het ontbreken van een academisch ziekenhuis op korte rijafstand- 

hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau.   

 

Landelijk is het Catharina Ziekenhuis bekend om haar behandelingen van kanker en hart- en 

vaatzieken en fungeert het ziekenhuis als een centre of excellence en last resort op het gebied van 

onder meer endeldarmkanker, borstkanker, buikvliesuitzaaiingen bij dikke darmkanker, 

hartritmestoornissen, hartklepinterventies en slokdarmaandoeningen. 

 

Ook de onderzoekkracht van het Catharina Ziekenhuis is omvangrijk. Dat levert met enige regelmaat 

baanbrekende resultaten op. Zo dotteren cardiologen in heel de wereld - conform de richtlijn - 

volgens een methode die enkele jaren geleden in het Catharina Ziekenhuis is ontwikkeld. Medisch 

specialisten blijven continu onderzoeken hoe de zorg nog beter, patiëntvriendelijker en doelmatiger 

kan. De impactfactor van het wetenschappelijk onderzoek is groot en behoort tot de top van de 

topklinische ziekenhuizen in Nederland. Het Catharina Ziekenhuis werkt daarbij samen met de 

Technische Universiteit Eindhoven en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Als een gevolg 

van deze samenwerking zijn 17 hoogleraren in het ziekenhuis werkzaam.   

 

Daarnaast werken ruim 200 medisch specialisten, 1.100 verpleegkundigen en meer dan 2.400 andere 

gedreven medewerkers dagelijks hard om voor hun patiënten het Catharina Ziekenhuis een nog beter 

en gastvrijer ziekenhuis te maken. 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/slimme-camera-moet-onverwachte-complicaties-terugdringen/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/slimme-camera-moet-onverwachte-complicaties-terugdringen/
https://youtu.be/ve4UWp514PE
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Santeon 

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open 

samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Om tot deze 

vernieuwing te komen, vergelijken de professionals van de Santeon ziekenhuizen systematisch 

behandelingen en resultaten. Hiermee brengen ze de onderlinge variatie terug waardoor de kwaliteit 

van zorg in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. De waarde voor de patiënt staat 

hierbij centraal.  

 

Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 26.600 medewerkers, waarvan 1.580 specialisten. 1 op de 8 

patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis. 

 

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina 

Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, 

Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in 

Utrecht/Nieuwegein.  

 

Santeon, samen voor vernieuwing. 

 

www.santeon.nl 

 

http://www.catharinaziekenhuis.nl/
http://www.santeon.nl/

