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Eenvoudig aan de slag
VitalinQ is bedoeld voor marktpartijen die hun relatienet-
werk willen gebruiken om gezond te zijn, te blijven of juist 
gezonder te leven op basis van een aantrekkelijke 
businesscase. Uw klanten, leden of medewerkers krijgen 
met VitalinQ inzicht in hun gezondheid en levensstijl. 
De Personal Health Assistant helpt door middel van een  
helder stappenplan om de gestelde doelen te bereiken. De 
gebruiker wordt ondersteund met op maat samengestelde 
informatie, afgestemd op de actuele gezondheidssituatie, 
persoonlijke wensen en de culturele achtergrond.

Bewustwording en motivatie
De oplossing van Fujitsu in samen-
werking met VitalinQ zorgt voor een 
totaaloplossing en legt de verantwoor-
delijkheid voor een gezonde leefstijl 
in handen van het individu. Omdat 
mensen regelmatig bezig zijn met de 
Fujitsu tablet PC of touchscreen PC 
groeit het bewustzijn over de eigen 
gezondheid. De gebruiker bepaalt zelf 

welke gegevens hij of zij wil vastleggen 
en welke informatie hij of zij met anderen 

(bijvoorbeeld zorgprofessionals die onder-
steuning kunnen verlenen) wil delen. De toepassing kan 
ook bepaalde informatie delen met social media kanalen, 
waardoor gebruikers via die weg met elkaar in contact 
kunnen komen en elkaar kunnen motiveren om een gezon-
dere levensstijl te adopteren.

Nadere informatie 
De apparatuur en toepassing kan door u als OEM-applicatie 
binnen uw eigen dienstverlening worden ingezet. Dit bin-
nen uw zorgorganisatie ten behoeve van uw cliënten, zowel 
in intramurale (V&V en GGz sectoren) als in extramurale 
(thuiszorg) setting. Hetzelfde geldt voor gemeenten die 
deze toepassing willen inzetten om hun burgers te stimule-
ren gezonder te leven. 

Om deze vorm van dienstverlening voor uw cliënten / bur-
gers beschikbaar te maken, werken wij  graag samen met u 
afspraken op maat uit.

Een gezonder leven heb je zelf in de hand
Mensen nemen steeds vaker de regie in eigen handen, ook 
als het gaat om zorg en gezondheid. We downloaden apps 
om een steuntje in de rug te hebben met afvallen, we wor-
den onderdeel van online communities om het te hebben 
over gezamenlijke ongemakken en we zoeken op internet 
informatie of een oplossing voor een kwaal. We willen 
gezonder leven en proberen daar zelf wat aan te doen. 

Fabrikanten en leveranciers spelen hierop in om voor elke 
vraag een passend antwoord te vinden. Fujitsu levert onder 
andere gebruiksvriendelijke tablets en PC’s met aanraak-
schermen en camera’s waarmee 
elke gebruiker eenvoudig kan wer-
ken en desgewenst videocontact 
met zijn of haar zorgverlener kan 
onderhouden. Daarnaast verzorgen 
wij de goed beveiligde housing en 
hosting van software toepassingen 
in onze datacenters. Wij werken 
samen met leveranciers om de 
beste oplossingen op onze appara-
tuur te installeren en daarmee aan de vraag 
uit de markt te voldoen.

Personal Health Assistant op eenvoudige 
touch apparatuur 
We willen mensen zelf de regie geven over de staat van hun 
gezondheid en leveren daarvoor laagdrempelige appara-
tuur. Zo werken wij samen met VitalinQ die een portal heeft 
ontwikkeld onder de naam Personal Health Assistant. De 
gebruiker kan eenvoudig een profi el aanmaken en daar zijn 
of haar persoonlijke gezondheidsdoelstellingen en 
-wensen formuleren. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de persoonlijke voorkeuren, achtergronden, doe-
len, allergieën en ziektebeelden en wordt de individuele 
gezondheidssituatie in een muisklik in beeld gebracht. Met 
VitalinQ wordt de cliënt op een laagdrempelige manier ge-
holpen om nog gezonder te leven en voortaan fi t en vitaal 
door het leven te gaan. 

De Personal Health Assistant werkt 
onder meer op de Fujitsu X913-T All-
in-One PC en op de M532 tablet, die 
beiden zijn uitgerust met aanraak-
schermen, camera en microfoon. Deze 

devices kunnen in een keer worden aangeschaft maar kan 
ook op verzoek per maand worden verrekend.

Verzoeken tot nadere informatie kunt u richten aan:

Fujitsu marketing: Judith.Akkerman@ts.fujitsu.com
VitalinQ marketing: info@vitalinq.nl
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