
Opvolging van je thuissituatie met RemeCare Oncology

Doel van RemeCare Oncology

Je oncoloog en de oncocoaches willen graag je 
behandeling in je thuisomgeving verder opvolgen. 
Hiervoor werken we samen met Remedus, een 
onafhankelijke zorgpartner. Aan de hand van een 
smartphone applicatie (RemeCare app®) houden 
zij een zorgdossier bij over jou en je behandeling.

Wat willen we bereiken?

↗ Sneller bijwerkingen van de behandeling 
onder controle krijgen

↗ De optimale dosis medicatie aanhouden
↗ Je levenskwaliteit behouden
↗ De langetermijngevolgen verminderen

Wat heb je nodig?

↗ Een smartphone of computer met 
internettoegang

↗ Een weegschaal
↗ Een thermometer
↗ Eventueel een bloeddrukmeter 

(kan aangekocht worden via Remedus)

De applicatie RemeCare®

↗ Therapietrouw

 Je zal dagelijks herinnerd worden aan 
de inname van orale medicatie via 
de applicatie, op de tijdstippen zoals 
aangegeven door je arts. 

 Medicatie die je in het dagziekenhuis krijgt, alsook 
de inname van pijnmedicatie kunnen aanvullend 
geregistreerd worden. 

↗ Bijwerkingen

 Door de bijwerkingen van je behandeling te 
registreren via de app zal je advies ontvangen. 
Afhankelijk van de ernst van de bijwerkingen 
wordt je arts op de hoogte gebracht. 

↗ Vitale parameters

 Geef dagelijks je lichaamsgewicht, lichaams-
temperatuur en eventueel je bloeddruk en 
hartslag in in de app. Ook deze parameters zijn 
van belang om je gezondheidstoestand in kaart te 
brengen en op te volgen.
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↗ Gemiste registraties

Gemiste registraties zullen opgevolgd worden 
door Remedus. Zij zullen contact met je opnemen 
om na te gaan waarom je niets geregistreerd hebt. 

↗ Afwijkende parameters / bijwerkingen

 Afwijkende parameters / bijwerkingen die je 
meldt, zullen al dan niet onmiddellijk (afhankelijk 
van de urgentie) aan het ziekenhuisteam worden 
doorgegeven. Zij zullen in dit geval zelf contact 
opnemen met jou om je situatie te evalueren.

Data privacy
Als je akkoord gaat om aan dit programma deel te nemen, zullen 

je persoonlijke en klinische gegevens worden verzameld. We 
gebruiken deze gegevens anoniem in data-analyse.

Ik word vanop afstand opgevolgd door een 
gespecialiseerd team. Zij grijpen direct in als dit 
nodig blijkt. Dat geeft me een heel veilig gevoel.
Piet (patiënt AZ Maria Middelares)

VRAGEN 
OVER JE 

THERAPIE OF HET 
GEBRUIK VAN DE APP?

Neem contact op met je 
oncocoach

VRAGEN 
OF TECHNISCHE 

PROBLEMEN MET 
DE APP?

Neem contact op met Remedus 
via 03 870 43 90 of 
info@remedus.be


