
Uitleg, 
afspraken 
maken 

Apparaten 
mee
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Ziekenhuis  
Poli bezoek spreekuur 
20 min.

Ziekenhuis
Poli bezoek
Dagdeel

Thuis
Dagelijks meten
4-6 weken

Ziekenhuis
Poli bezoek, pilot eindigen
1 uur
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Uitleg, 
afspraken 
maken 

Apparaten 
mee
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Tijdens een eerste poli bezoek wordt een behandelplan gemaakt en 
uitgevoerd. Bij volgende poli bezoeken wordt het behandelplan geëvalueerd 
en uitgevoerd. In dit bezoek wordt gekeken of de patiënt geschikt is voor 
deelname aan de pilot.

Tijdens dit bezoek wordt de hele pilot uitgelegd. De afspraken die gemaakt moeten 
worden worden besproken. Als laatst wordt de HealthKit meegegeven en wordt de 
afspraak voor evaluatie in gepland.

De patiënt heeft de HealthKit mee naar huis genomen. De patiënt meet iedere dag thuis. De zorgverlener controleert iedere dag de metingen. Als er een hoge 
meting tussen zit belt de zorgverlener diezelfde dag, voor 15:00 uur. Als er niet is gebeld mag de patiënt zelf na 15:00 uur of tijdens een spreekuur bellen. Bij 
technische problemen wordt er doorverwezen naar de juist persoon. Na 4-6 weken krijgt de patiënt een herinnering en voorbereiding voor het laatste gesprek. 

Dit laatste bezoek wordt de pilot 
besproken en kan de patiënt de 
HealthKit teruggeven.

De koppeling tussen 
patiënt dossier en 
HealthKit connectie 
wordt gemaakt.

Patiënt
Dit is een overzicht van 
de gebruikerservaring 
van de patiënt. De lijn 
laat zien welke stappen 
de patiënt doorloopt.

Ziekenhuis
Dit is een overzicht van de 
ondersteuning voor de 
patiënt. De lijn laat zien 
welke stappen er achter de 
schermen genomen 
worden.

Contactpersonen
-
-
-

Documenten
- Flyer informatie pilot
- Informed consent
- Uitleg apparaten en gehele pilot
- Handleiding apparaten
- Vragenlijst voorbereieding eindgesprek

Apparatuur
- Bloeddrukmeter
- Weegschaal
- Tablet
- SPO2?

Looptijd pilot
-- 

Evaluatiepunten
---

Huisarts
Second opinion
(poli)kliniek 

Diagnose

Plan maken, 
evalueren, 
uitvoeren

Uitleg pilot en 
informatie 
meegeven

Mogelijkheid 
tot bellen 
met vragen

Meten

Bellen voor 
bevestiging en 
nieuwe 
afspraak

Complete 
uitleg pilot

Informed 
Consent

Afspraak 
evaluatie 
inplannen

Optie B: 
Patiënt belt 

Tijdens 
spreekuur Na 15 uur 

Patiënt belt 
voor technisch 
mankement

Indien nieuw:
Mijn Radboud 
aanvragen

Technische koppeling
- Patiëntnummer en 
accountnummer naar 
IM en CloudDX

Voorbereiding 
eindgesprek sturen

Vragenlijst HealthKit 
mee

Instellen wi�

Zorverlener ziet 
hoge meting

Zorgverlener 
dagelijks 
metingen 
controleren

Optie A:
Bellen naar 
patiënt voor 
15 uur

EvaluerenSecretariaat plant 
eindafspraak pilot  
in

Technisch 
mankement

Doorverwijzen

Pilot Connected HealthKit
Hartfalen

Patiënt ziet 
hoge meting

Handleiding 
doorlezen

Patiënt selecteren
 voor pilot

�

HealthKit 
inleveren

Thuis 
Bedenktijd
2 dagen


