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Itémedical bedankt het St. Anna ziekenhuis en Pieter Mennen voor het mogen delen van hun verhaal met de NHV 
leden. Wij hopen dat hun inzichten andere kan helpen bij het maken van keuzes in het aanschaf traject van ABP’s/
Holter’s 
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Geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van de Spacelabs Healthcare? Neem voor contact met ons op. Wij komen 

graag eens langs om de mogelijkheden te laten zien 

December vorig jaar is het St. Anna ziekenhuis in Geldrop live gegaan met Sentinel voor zowel Holters als ABP. Inmid-

dels werkt het ziekenhuis al enige tijd met de software en zijn wij benieuwd hoe het traject verlopen is vanuit hun op-

tiek. Pieter Mennen, van de functieafdeling, is van het begin betrokken geweest bij dit traject en verteld hierover. 

“Na het gebruikelijke voortraject met diverse leveranciers hebben wij vanuit het 

St. Anna Ziekenhuis gekozen voor het holtersysteem van Itemedical. Na een im-

plementatie, waarbij onverwachte zaken in goed overleg met de leverancier snel 

konden worden opgepakt, hebben we het systeem in gebruik genomen. Bij de in 

gebruik name waren er korte lijnen met de leverancier, zodat onduidelijkheden 

en vragen snel konden worden opgelost. Nu, een half jaar later, is gebleken dat we de goede keuze gemaakt hebben. Zo-

wel de analysesoftware als de holter apparatuur functioneren goed. 

Ook voor de patiënt valt de keuze goed, zeker voor diegene die in het verleden al eerder in 

aanraking zijn geweest met het holter onderzoek. De apparaatjes zijn een stuk kleiner en er 

zijn nog maar drie plakkers nodig. 

Met de overgang naar een andere leverancier, was het vooral de analysesoftware waar het 

personeel aan moest wennen. Nu een half jaar verder en met de nodige ondersteuning van-

uit Itemedical, loopt dit weer zoals dat gewenst is voor onze cardiologen.” 

OnTrak ABP 

De OnTrak ABP van Spacelabs is de nieuwste bloeddrukmeter en is 

gevalideerd door verschillende studies (BHS A/A Rating, ESH and 

ANSI/ AAMI Validation (81060-2) 

De kind en comfort modus zorgen er voor dat de OnTrak als prettig 

ervaren wordt en de patiënt zo min mogelijk belast.  

In de OnTrak is een beweging sensor ingebouwd welke door Senti-

nel uitgelezen kan worden. Hierdoor wordt inzichtelijk of en hoe-

veel de patiënt heeft bewogen.  
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