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Wat is Z-plus ?

• Zorgcentrale

• B2B Service- en dienstverlener voor 
alarmering, zorg op afstand, 
telemonitoring en telebegeleiding

• Garantie op professionele 
interventie ter plaatse bij de 
patiënt

“Zorg op afstand, op maat en met een menselijk gelaat.”



Video http://www.z-plus.be/video/

http://www.z-plus.be/video/


Doel 

Mensen met een zorgbehoefte zo 
lang mogelijk en met de grootst 
mogelijke autonomie thuis laten 
wonen

Faciliterend voor de reeds 
bestaande zorgverleners op het 
terrein



Voor wie?
Z-plus is er voor zorgaanbieders 

• Woonzorgcentra

• Thuisverplegingsdiensten

• Huisartsenpraktijken

• Ziekenhuizen 

• Beheerinstanties van assistentiewoningen 

• OCMW’s

• …

Iedereen die voor zijn cliënten innovatieve diensten 
zorg op afstand wil aanbieden.

=
B2B2C speler



Door wie?

Coöperatieve van zorgverleners:

• Thuishulp (thuisverpleging/gezinszorg)

• Solidariteit voor het 
Gezin (thuisverpleging/gezinszorg)

• Familiehulp (gezinszorg)

• Mederi (zelfstandige thuisverpleging)

• Uw dokterspraktijk?



Samen werken

• Knowhow bundelen

• Menskracht bundelen

• Hogere densiteit

• Innovatie kunnen volgen



Welke diensten 
bieden we aan?

• Alarmering met professionele 
interventies indien nodig.

• Zorg op afstand en opvolging 
medische metingen, telemonitoring, 
coaching, telebegeleiding.

• Permanente dienstverlening, de klok 
rond, 24/7.

“Z-plus, de zorgcentrale met een plus.”



Z+ Alarm

Alarmeringsplatform voor 
opvolging van:

• vaste en mobiele PAS
• dwaaldetectie
• slimme sensoren
• wearables



Z+ Zorg op afstand

•Via beeldcommunicatie: 
sociale en welzijnscontacten

• Telebegeleiding en -coaching 
door verpleegkundigen



Z+ zorg op afstand: 
cases

•Goedemorgen/avond service 
voor vereenzaamde ouderen

•Medicatieherinnering en -
begeleiding



Z+ Meting

• Professionele opvolging en analyse 
medische metingen: glucose, 
bloeddruk, hartslag, …

• Door verpleegkundige operatoren

• Terugkoppeling naar patiënt, arts, 
andere betrokken zorgverleners



Z+ Meting: cases

• Diabetes on the Run: 

opvolging 100 diabetespatiënten type 2 
zorgtraject (glucose, gewicht, bloeddruk, 
beweging)

• ProACT (IMEC/VUB):

opvolging 60 patiënten met 2 of meer 
chronische aandoeningen (gewicht, 
bloeddruk, beweging)



Z+ Bereikbaarheidsdienst

Telefonische bereikbaarheid 
aangesloten partners via Z-plus

Bijvoorbeeld: 

• Na 17u

• Overflow

• Intake 



Professionele interventie, 
via cascadesysteem

• Vrijwilliger

• Interventie Gezinszorg

• Interventie Thuisverpleging

• Interventie Ambucé

• 112



Professionele interventie
thuisverpleegkundigen

• Interventiedienst Thuisverpleging

• Samenwerking Mederi, TVP 
Solidariteit, TVP Thuishulp

• Afspraken wie, waar en wanneer 
interventies opneemt met SLA: 30 
minuten

• Één tool/app

• Vanaf 2019 in Vlaanderen en Brussel



Professionele interventie
verzorgenden

• Samenwerking 3 grootste 
gezinszorgdiensten: 
Familiehulp, Thuishulp en SVHG

• Avondtoeren (18 – 22u)

• Interventiesysteem: in 
onderzoek



Z-plus voor u, als ARTS

• Ondersteuning zorg op afstand:
• begeleiding diabetespatiënten

• medicatietrouw

• opvolging en terugkoppeling 
hartritme, bloeddruk, gewicht, …

• vereenzaming 

• Bereikbaarheidsdiensten
• permanentie wachtpost

• intake



Z-plus = uniek

• Initiatief van zorgVERLENERS = combinatie 
reguliere zorg aan huis & op afstand 

• Coöperatieve: zuiloverschrijdend, 
pluralistisch en humanistisch. Open voor 
iedereen.

• Uniek aanbod professionele interventie: 
samenwerking 3 grootste diensten 
gezinszorg, 2 van de 3 grootste diensten 
thuisverpleging in dienstverband én 
grootste zelfstandige groepering 
thuisverpleging + grootste Ambulancedienst



Z-plus: praktisch

Bel ons: 078/055 900

Mail ons: info@z-plus.be

Bezoek ons: Tramstraat 61, 
9052 Gent

Website: www.z-plus.be



Z-plus
zorg op afstand, op maat en met een 

menselijk gelaat

Kim Van Asch – 0479/780.580
kim.vanasch@z-plus.be

mailto:kim.vanasch@z-plus.be



