
Ziekenhuis  
Poli bezoek spreekuur 
75 min.

Ziekenhuis  
Poli bezoek, 16 weken zwanger
Tijd?

Thuis 
Twee wekelijks en ochtend voor bezoek meten
Voor ..... weken/maanden?

Ziekenhuis
Xe bezoek
Tijd?

Ziekenhuis
Poli bezoek, pilot eindigen
Tijd?

Thuis
Voorbereiding
Tijd?

Wachtkamer
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Patiënt selecteren
 voor pilot

Voorbereiding 
eindgesprek sturen

Vragenlijst HealthKit 
mee

Meten Patiënt belt 
voor technisch 
mankement

Instellen wi�

Technisch 
mankement

Doorverwijzen 

Patiënt ziet 
opvallende  
meting

Handleiding 
doorlezen

Bellen of 
meenemen 
naar 
polibezoek

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.

Verpleegkundige
Intake

Arts 
Controle echo en 
behandelplan opstellen

Verpleegkundige
Informeren

Arts
Echo en 
de�nitief plan

Verpleegkundige
Bloeddruk meten 

Uitleg pilot en 
informatie 
meekrijgen

Verpleegkundige 
Bloeddruk meten

Ziekenhuis
Poli bezoek 10 - 12 weken zwanger
Tijd?

Arts
Controle

Technische koppeling
- Patiëntnummer en 
accountnummer naar 
IM en CloudDX

Verpleegkundige
Bloeddruk
meten

HealthKit 
inleveren

Evalueren

Arts 
Echo en plan
bespreken metingen

Optioneel 
ondersteuning

Herinnering 
voor laatste 
afspraak

Informed 
consent

Uitleg, 
afspraken 
maken 

Apparaten 
mee

Pilot Connected HealthKit
Verloskunde

Verpleegkundige
Bloeddruk meten

Arts 
Echo en plan
bespreken metingen
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Contactpersonen
-
-
-

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

Apparatuur
- Bloeddrukmeter
- Weegschaal
- Tablet

Looptijd pilot
-- 

Evaluatiepunten
- Patiënt tevredenheid
- Kwaliteit van metingen
- Logboek (problemen)

Dit is het eerste bezoek van de patiënt. Het bezoek begint met een intake, 
controle en behandelplan opstellen. Er wordt ondertussen gekeken of de 
patiënt geschikt is voor de pilot.

Dit is het derde bezoek van de patiënt. Naast de meting 
en controle wordt hier kort uitgelegd wat de pilot 
inhoudt en de patiënt krijgt informatie mee.

Dit bezoek begint als een normaal poli bezoek. Aan het einde van dit bezoek krijgt de 
patiënt alle informatie over de pilot. Als laatst krijgt de patiënt de HealthKit mee.

De patiënt heeft de HealthKit mee naar huis genomen. Hier gaat de patiënt zelf mee aan de slag. Mocht de 
patiënt tegen problemen aanlopen kan zij bellen of de vraag meenemen naar een volgend bezoek. Voor 
technische problemen kan ze bellen en wordt ze doorverwezen naar de juiste persoon.

Ieder opvolgend bezoek aan de poli gaat net als andere bezoe-
ken. Aan het eind van het bezoek is er de mogelijkheid voor de 
patiënt om vragen over de pilot te stellen.

Dit is het laatste bezoek van de pilot, dit bezoek begint als een normaal 
poli bezoek. Aan het eind van dit bezoek wordt de pilot besproken en kan 
de patiënt de HealthKit teruggeven.

De koppeling tussen 
patiënt dossier en 
HealthKit connectie 
wordt gemaakt.

De patiënt kan zich nu 
voorbereiden op het 
laatste bezoek.

Mogelijkheid 
tot bellen 
met vragen

Thuis 
Bedenktijd
2 dagen

Bellen voor 
bevestiging en 
nieuwe 
afspraak


