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Ambulante opvolging van patiënten
a.d.h.v.

REMECARE ONCOLOGY

1. Doel van RemeCare Oncology

3. Beschrijving van het programma

Uw arts, samen met het volledige ziekenhuisteam, zou

Therapietrouw

graag de verderzetting van uw antikankertherapie in uw

U zal dagelijks herinnerd worden aan de inname van

thuisomgeving opvolgen. Hiervoor wordt samengewerkt

orale medicatie via de applicatie, op gepaste tijdstippen

met Remedus, een onafhankelijke zorgpartner, die

zoals aangegeven door uw arts.

a.d.h.v. een smartphone applicatie (RemeCare app®)
een zorgdossier rond u en uw behandeling zal
bijhouden.

Medicatietoedieningen die u in het dagziekenhuis krijgt,
alsook de inname van pijnmedicatie kunnen als
aanvulling eveneens geregistreerd worden.

Wat willen we samen bereiken?

Ook deze zijn van belang om uw gezondheidstoestand
in kaart te brengen en op te volgen.

4. Opvolging
Gemiste registraties zullen opgevolgd worden door
Remedus. Zij zullen contact opnemen om na te gaan
waarom u niet geregistreerd heeft.
Afwijkende parameters/nevenwerkingen die door u

Nevenwerkingen

worden gemeld, zullen al dan niet onmiddellijk aan het

Door de nevenwerkingen van uw kankerbehandeling te

ziekenhuisteam worden doorgegeven. Zij zullen in

 optimale dosis medicatie aanhouden

registreren via de app, zal u advies ontvangen en wordt

dergelijke gevallen zelf contact opnemen om de situatie

 levenskwaliteit behouden

uw arts afhankelijk van de ernst van de nevenwerking

te evalueren.

 verminderen van de lange termijn gevolgen

op de hoogte gebracht.

 sneller bijwerkingen van uw behandeling onder
controle krijgen

Vitale parameters
Hierbij willen we dat u zich als patiënt zowel psychisch
als fysisch beter voelt, op korte én lange termijn.
2. Wat heeft u nodig?


Dagelijks zal gevraagd worden om uw lichaamsgewicht,
lichaamstemperatuur en eventueel bloeddruk en

Als u akkoord gaat om aan dit programma deel te

hartslag in te geven.

nemen, zullen uw persoonlijke en klinische gegevens
worden verzameld en geanonimiseerd alvorens gebruikt

Smartphone of computer met internettoegang

te worden in data-analyse.

 Weegschaal
 Thermometer


Evt. bloeddrukmeter (kan aangekocht worden via
Remedus)

5. Data privacy

Mijn zorgteam kan onmiddellijk ingrijpen
wanneer het nodig is. Dat geeft me een heel
veilig gevoel. – Hans (patiënt UZA)

