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Jane en het HeiligHartziekenhuis in Lier schenken 50 Jane kits aan 
families die mee zorg dragen voor een terugkerende oudere na een 

corona besmetting. 
  

Lier, 16 april 2020 - Jane en het HeiligHartziekenhuis in Lier schenken 50 home monitoring kits 

aan families die mee zorg dragen voor een terugkerende oudere na ziekenhuisopname met een 

corona besmetting. Het Lierse ziekenhuis is hiermee het eerste ziekenhuis dat zulke kit gratis 

aanbiedt.  
 

Tijdens deze ongeziene crisis, ten gevolge van COVID-19, kunnen we elkaar niet opzoeken want iedereen 

weet welke risico’s dit inhoudt, zeker voor onze kwetsbare ouderen. Daarom schenken Jane en het 

HeiligHartziekenhuis in Lier 50 Jane kits aan families die mee zorg dragen voor een terugkerende oudere 

na ziekenhuisopname met een corona besmetting. 
 

Met behulp van discrete draadloze sensoren en artificiële intelligentie brengt Jane de dagelijkse routines 
en gewoonten van de senioren in kaart om hun naaste familieleden op de hoogte te brengen van een 
potentieel incident (bv. laattijdig opstaan, geen beweging gedurende geruime tijd enz.). Voorts kan de 
familie ook gepersonaliseerde alerts instellen, zoals bijvoorbeeld een melding wanneer er in het midden 
van de nacht abnormale beweging in huis wordt waargenomen. Het pakket bevat ook 3 manuele 
alarmknoppen (bv. te gebruiken in de badkamer waar het risico op vallen of uitglijden het grootst is).  
 

Jane is uniek door technologie in te schakelen om te ontzorgen: door draadloze en discrete sensoren 
maken we het mogelijk om inzicht te krijgen in dagelijkse routines en merkt het systeem ook de 
ongewone gebeurtenissen bij de oudere onmiddellijk op.  
 

Hilde Hofman, diensthoofd patiëntenbegeleiding verklaart: “Dankzij deze home monitoring kits kunnen 
we oudere alleenwonende patiënten die voldoende hersteld zijn om naar huis te gaan, aanvullende home 
monitoring aanbieden. Waakzaamheid over deze ouderen en thuiszorgondersteuning door mantelzorg 
en familie, is in deze ‘bijzondere’ tijd  soms moeilijk realiseerbaar. Dankzij home monitoring kunnen 
mantelzorgers van patiënten die bv. verder weg wonen, toch erg kort op de bal spelen indien nodig (bv. 
bij een val). Uit ervaring weten we dat ouderen die vallen na duizeligheid, beroerte, ed. niet altijd tijdig 
kunnen alarmeren. Dankzij de op maat ingestelde bewegingssensoren, zal alsnog de mantelzorger 
worden verwittigd dat er iets aan hand is. En zo kunnen wij als zorgverleners onze patiënten met een 
gerust hart naar huis sturen.”  
 
Zowel het pakket als het gebruik van de toepassing worden gratis aangeboden aan de patiënt en familie, 
een internetaansluiting thuis is wel vereist. Deze home monitoring kit draagt ook privacy hoog in het 
vaandel. Zo worden er geen beelden gemaakt of audio opgenomen, de app gaat enkel in alarm wanneer 
één van de vooraf ingestelde situaties niet volgens plan verloopt.  
 
Els Blaton, lid van het directiecomité van Belfius Insurance: “Zelf woon ik op 80 km van mijn 85-jarige 
vader. Het gebeurt meer dan eens dat ik hem niet onmiddellijk kan bereiken, en dan bekruipt me dat 
onbehaaglijke gevoel van instant bezorgdheid ...  Met de start-up ‘Jane’, filiaal van Belfius Insurance, 
lanceerden we eind vorig jaar een oplossing om ook op afstand gemoedsrust te brengen. Als dochter, 
zoon of anderen in de zorgcirkel is dit een snelle en efficiënte manier om te weten of alles in orde is. Een 



 

 

oplossing waar ik elke dag van geniet. Ik ben dan ook heel fier dat we vandaag met ‘Jane’ een extra 
steuntje kunnen meegeven aan oudere genezen COVID-19 patiënten zodat zij met een extra dosis 
‘gemoedsrust’ het verdere herstel thuis kunnen aanvatten.”  
 
Ben je als zorgkring in een soortgelijke situatie en keert je senior terug naar huis, laat Jane je niet in de 
kou staan en kan je je inschrijven via deze link: https://www.jane.be/nl/covid19 
We hebben een beperkt aantal oplossingen ter beschikking. 
 
 
Over Jane NV/SA  
Jane NV werd in 2018 opgericht als een corporate venture door Belfius Insurance en Boston Consulting 
Group – Digital Ventures. Beide bedrijven lanceerden een IoT oplossing die ouderen toelaat langer 
zelfstandig thuis te wonen. Buiten de gekende alarmknop verzekeren discrete bewegingssensoren in 
combinatie met AI een 24/7 opvolging. Via de mobiele applicatie worden familie en vrienden op de 
hoogte gehouden van het welzijn van de senior en verwittigt in geval zich een incident voordoet. Sinds 
einde 2019 is de oplossing te vinden op de Belgische markt.   
 

De voordelen van deze oplossing zijn duidelijk; door de continue opvolging kunnen familie en vrienden 
weten wanneer ze de ouderen dienen te contacteren. Ook in geval van een incident, zullen ze op basis 
van zelflerende algoritmes gewaarschuwd worden, zelfs wanneer de alarmknop niet werd ingedrukt. 
 

Voor meer info zie: www.jane.be 
 
Over HeiligHartziekenhuis Lier 
 

‘Een hart voor zorg’, onder dat motto gaan de medewerkers van het HeiligHartziekenhuis Lier dagelijks 
aan de slag om zo’n 68.000 patiënten per jaar bij een spoedopname, een dag-of meerdaags verblijf te 
verzorgen. Wij beschikken over de expertise en medische apparatuur om de meeste aandoeningen te 
behandelen. We werken samen in netwerken om de kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen.   
Als regionaal acuut ziekenhuis met een volwaardig zorgaanbod voor een brede regio streven wij naar 
kwaliteit en innovatie. 
 

 
Over Belfius Bank en Verzekeringen 
Belfius Bank en Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het oefent 
zijn commerciële activiteiten in België uit in drie kerndomeinen: retail en commercial banking, financiële 
dienstverlening aan de openbare sector en aan ondernemingen, en verzekeringen. Belfius Bank en 
Verzekeringen kan bogen op 150 jaar ervaring in de openbare sector en 50 jaar ervaring in het segment 
van particuliere klanten. De onderneming is via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 
(FPIM) volledig in handen van de Belgische staat. 
 

Voor meer info: www.belfius.be 
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Barbara Kempeneers  

0475/42 03 55  

Barbara.kempeneers@heilighartlier.be   

 

Ulrike Pommée 

Belfius Bank en Verzekeringen 

+32 495 18 35 17 

www.belfius.com 
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