
 

 

 

Informatie voor patiënten  

Onderzoek inzet app voor ondersteuning patiënten MUMC+ Centrum voor Thuisbeademing (CTbM).  

Geachte heer/mevrouw, 
Graag willen wij u  informeren over de mogelijkheid om u te kunnen voorbereiden op het aanstaande bezoek 
aan ons ziekenhuis met uw mobiele telefoon of iPad. Hiervoor gaan wij een app gebruiken.   

Onze bedoeling is om u hiermee, voordat u op de poli komt, te kunnen informeren. In deze app vindt u veel 
informatie,  waaronder diverse filmpjes. Ook willen wij u op deze manier de gelegenheid geven om alvast 
vragenlijsten thuis in te vullen. Hierdoor hoeft u deze vragen niet meer tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis te 
beantwoorden. Uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist, heeft  reeds voor uw polibezoek inzage in 
de vragenlijsten, waardoor deze zich beter kan voorbereiden op het gesprek met u. Er is dan meer tijd voor het 
gesprek met de arts of verpleegkundig specialist. U kunt de app ook samen met uw familie of mantelzorger 
doornemen, waardoor ook zij goed geïnformeerd worden.  

Wij  gaan dit eerst met een kleine groep patiënten testen en wij hopen dat u daaraan wilt mee werken.  
 
Hoe ziet de test eruit? 
Als u mee wilt doen, gaat u via uw mobiele telefoon of iPad, vragen invullen en kunt u ook al informatie 
doornemen. Aan uw behandeling verandert er verder niets.  
U wordt op korte termijn gebeld door het secretariaat van het CTbM met de vraag of u aan deze test wilt mee 
werken. Als u nu al besluit om mee te willen doen, stuur dan a.u.b. een email naar ctbm@mumc.nl  zodat wij 
alvast uw correcte emailadres hebben. 
Als u zelf geen mobiele telefoon of iPad heeft, of dat u dit lastig vindt, dan kunt u ook uw partner of een 
familielid vragen om dit samen met u te doen. 
Als u mee doet krijgt u van het secretariaat een email met toegangscode waarmee u de app kunt activeren. 
Daarna kunt u deze gaan gebruiken. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
De ingevulde gegevens kunnen alleen door daartoe bevoegde  medewerkers van het CTbM worden ingezien. 
Zij zullen de gegevens gebruiken om uw bezoek voor te bereiden en sommige gegevens worden in uw dossier 
opgenomen. De gegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en het privacyreglement van het ziekenhuis. 
 
Heeft u nog vragen? 
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer 043-3876384. 
 
Namens MUMC+, Centrum voor Thuisbeademing, 
 
Drs. Mw. Marijke Rutten, longarts 
MSc. Dhr. Sander Steijns, verpleegkundig specialist 
 

 
In de bijlagen op de volgende pagina’s leest u de instructies voor installatie en gebruik van de app 
Improve voor Android en Apple gebruikers. We raden u aan alvast de app te downloaden en u aan te 
melden. Het zorgtraject kan pas starten wanneer u een email en code van ons heeft ontvangen. 
  

mailto:ctbm@mumc.nl


 

 

Bijlage 1: Handleiding voor Android 
Installatie van de Improve app op een ANDROID toestel (Android smartphone of Android 
tablet, waaronder: Samsung, Huawei, Sony, Nokia, LG, HTC, BlackBerry, Asus, Acer etc.) 
 

 



 

 

Nadat u de app heeft gedownload, kunt u zich aanmelden voor het zorgprogramma 
van uw arts 

 



 

 

Bijlage 2 Handleiding voor Apple 
Installatie van de app voor Apple iPhone of iPad: 
 

 



 

 

 


