
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Wij staan altijd open voor ideeën. 

Centrum voor 
Thuisbeademing Maastricht 
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

T.  +31 (0)43 387 63 84
F.  +31 (0)43 387 63 44
E.  ctbm@mumc.nl
W.  www.mumc.nl

Abonneren op deze nieuwsbrief? 
Meld dat dan op bovenstaand mailadres. 
Aanmelden kan ook via onze website. 
U kunt zich trouwens ook te allen tijde 
afmelden voor de nieuwsbrief. 

Reserve van 
wegwerpmaterialen 
voor de beademing ?Sinds kort vergoedt de basisverzekering 

stroomkosten bij thuisbeademing. 
Dat gebeurt alleen bij mensen die thuis 
wonen.
Voor 2022 is de vergoeding € 0,06 per uur. 
Iemand die 24 uur per dag beademing 
gebruikt  krijgt dan € 1,44 per dag.
Houd er rekening mee dat voor de 
 vergoeding het eigen risico geldt.
U kunt uw stroomkosten terugvragen via 
uw zorgverzekering. 
Bij de meeste zorgverzekeraars staat 
hiervoor een declaratieformulier op de 
website.

Weetje

De wegwerpmaterialen die u nodig heeft voor de beademing noemen 
we disposables.  Denk hierbij aan een masker of de slang. 
U moet er zelf voor zorgen dat u deze thuis altijd op voorraad heeft. 
Als er iets kapot gaat, moet u het direct kunnen vervangen. 
Deze materialen kunt u bestellen bij Vivisol. 
Het bestellen van uw wegwerpmaterialen kan 24 uur per dag 
via de website https://mijn.vivisol.nl. 
U kunt ook telefonisch bestellen tijdens kantooruren 
(tel.nr 013-5231023).
Houd er rekening mee dat rondom een weekend of feestdagen de post 
uw pakket later kan bezorgen. Bestel daarom op tijd uw materialen. 
Zo kunt u altijd veilig uw beademing blijven gebruiken. 

Wij wensen u een 
fijne zomer!

Team CTbM
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Waarschijnlijk heeft u van het MUMC+ al een uitnodiging gekregen om de gratis app  
BeterDichtbij te plaatsen op uw telefoon of computer.
Het Centrum voor Thuisbeademing nodigt u uit om deze app te gebruiken. 
Deze app gebruikt u bij niet dringende vragen!
Via deze app kunnen we u nog beter helpen bij vragen of problemen. 
Als u een vraag stelt krijgt u op zijn laatst 2 werkdagen later een reactie van het CTbM-team.
Als het nodig is kunnen we met u beeldbellen.
Dat is vooral gemakkelijk als u een vraag heeft over uw masker of uw  apparaat voor beademing.
Met deze app is er een nieuwe manier bij gekomen om met uw vragen bij het CTbM team 
terecht te kunnen.

Hoe kunt u ons nog meer bereiken?
Het Centrum voor Thuisbeademing heeft een 24-uurs dienst. 
Wij zijn 24 uur per dag en 365 dagen per jaar  bereikbaar.
Binnen kantooruren 
Telefonisch spreekuur
Dat bereikt u op het telefoonnummer 043-3876384
Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor vragen die niet kunnen wachten, zijn we bereikbaar van 8:30-17:00 uur.
Buiten kantooruren 
(na 17:00 uur, weekenden en feestdagen) zijn we bereikbaar 
voor dringende zaken op het telefoonnummer 043-3876543
U vraagt naar de dienstdoende verpleegkundige van de thuisbeademing. 
Let op: Bij spoed bel 112!

BeterDichtbij app

Veilig en 
betrouwbaar

Wat heeft u nodig?

Hoe werkt beeldbellen?
Heeft u een vraag aan uw arts, andere zorgverlener of 

het ziekenhuis? Of is het goed dat u en uw zorgverlener 

elkaar zien, maar makkelijker om dat vanuit huis te doen?

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig 

contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Gewoon 

vanaf uw eigen mobiele telefoon, waar u ook bent. 

Uiteraard is BeterDichtbij veilig en uw privacy gewaarborgd.

Beeldbellen met 

uw arts of zorgverlener
Direct in contact

met uw eigen arts 

of zorgverlener
Met de gratis BeterDichtbij app

Direct in gesprek met uw arts of zorgverlener

Makkelijk vanaf uw eigen plek en op uw moment

Uw gesprek is overal en altijd na te lezen 

Veilig en betrouwbaar

Daarom kiezen mensen 

voor BeterDichtbij:

�
Download de 

BeterDichtbij app direct

Heeft u een dringende medische vraag, 

neem dan altijd direct telefonisch contact 

op met uw eigen huisarts, de spoedeisende 

hulp van het ziekenhuis of 112.
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U heeft met de gratis BeterDichtbij app direct contact 

met uw arts of zorgverlener. Het MUMC+ biedt u ook de 

mogelijkheid om veilig en eenvoudig te beeldbellen met 

uw arts of zorgverlener. Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

• Uw mobiele telefoon met daarop de BeterDichtbij app.

• Uw telefoon staat aan, en niet op vliegtuigstand of niet storen.

• Een werkende internetverbinding (wifi ).

• Een omgeving waarin u rustig kunt bellen.

1•  Uw zorgverlener maakt een beeldbelafspraak met u.

2•  U wordt op het afgesproken moment gebeld. U neemt op 

 en dan ziet u uw zorgverlener op uw mobiele telefoon.

3•  U voert het gesprek.

4•  Klaar? Dan kan het zijn dat u een link ontvangt in 

 de BeterDichtbij app naar een aantal korte vragen 

 over uw ervaring in met beeldbellen.

Heeft u vragen?

De servicedesk van BeterDichtbij helpt u graag verder:

E. service@beterdichtbij.nl

T. 085 27 35 398

Als u er niet uitkomt, loop dan langs bij het Zorginnovatieloket.
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Daarom kiezen mensenvoor BeterDichtbij:

Zo activeert u veilig de BeterDichtbij app op uw telefoon of tablet
Nadat uw zorgverlener u heeft uitgenodigd voor BeterDichtbij activeert u éénmalig de BeterDichtbij app. Lees hier hoe u dit doet. Direct in contact met uw eigen arts of zorgverlener

Direct in gesprek met uw arts of zorgverlenerMakkelijk vanaf uw eigen plek en op uw momentUw gesprek is overal en altijd na te lezenVeilig en betrouwbaar

Heeft u een dringende medische vraag, neem dan altijd direct telefonisch contact op met uw eigen huisarts, de spoedeisende hulp van het ziekenhuis of 112.

1•  Download de BeterDichtbij app in  de Google Play  Store (Android) of  de Apple App Store (iPhone). 2•  Open de BeterDichtbij app. Lees de Gebruikersvoorwaarden en klik op ‘Akkoord’.
3•  Vul de gegevens in waar om wordt gevraagd, zoals uw mobiele telefoonnummer. 

 Dit hoeft u maar één keer te doen.4•  Nu ontvangt u een SMS met een code om veilig uw gegevens te bevestigen 
 (sommige telefoons verwerken deze code automatisch, vul anders de code 
 handmatig in).
5•  Volg de stappen en instructies die nu volgen in de app. Gebruik hetzelfde 
 e-mailadres zoals dat van u bekend is bij uw zorgverlener.6•  Aan het einde van de stappen stelt u een zelfgekozen 5-cijferige pincode in. 

 Onthoud deze goed. U heeft deze pincode nodig wanneer u volgende keer 
 de app gebruikt.
7•  Klaar! U hebt de BeterDichtbij app nu veilig geactiveerd. U kunt vanaf nu
 makkelijk en veilig berichten sturen of beeldbellen met uw zorgverlener.

Met de gratis 
BeterDichtbij app

Reactietermijn:
• Polikliniek: 2 werkdagen• Verpleegafdeling: 1 werkdag

Heeft u vragen?
De servicedesk van BeterDichtbij helpt u graag verder:E. service@beterdichtbij.nlT. 085 27 35 398

Als u er niet uitkomt, loop dan langs bij het Zorginnovatieloket.

BeterDichtbij op uw computer?BeterDichtbij op uw computer gebruiken kan ook om berichten 
te sturen aan uw zorgverlener. Bekijk hier hoe: www.beterdichtbij.nl/computerLet op: beeldbellen kan alleen via een mobiele telefoon of tablet

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
085 – 27 35 398
www.beterdichtbij.nl

Scan de QR-code om de BeterDichtbij app te downloaden
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Na de zomer zal het CTbM-team in nieuwe 
auto’s rijden.
U herkent onze auto aan het logo van het 
MUMC+. 
Voor uw privacy staat  het logo “Centrum voor 
Thuisbeademing” niet meer op de auto.
Onze medewerker kan met de MUMC+-badge 
altijd bewijzen wie hij of zij is.

Terugroepbericht 
beademingsapparaten 
Philips

Nieuwe auto’s 
CTbM

Op dinsdag 28 juni 2022, verscheen er een nieuw bericht in 
de media dat over de terugroepactie van Philips gaat. 
Hierin staan de resultaten van aanvullende onderzoeken 
die over de risico’s gaan: 

Philips provides update on Philips Respironics’ PE-PUR sound 
abatement foam test and research program - News | Philips. 

Het artikel is op dit moment alleen nog in het Engels 
 beschikbaar. 
Hier leest u een samenvatting in het Nederlands: 

Philips minder bezorgd over gevaren slaapapneu-apparaten 
na eigen onderzoek (nos.nl)

Donderdag 30 juni 2022 stond in het NRC een artikel over de 
terugroepactie van Philips.
Er is nog steeds veel aandacht voor de patiënten met 
slaapapneu apparatuur. 
Dit artikel gaat vooral over de thuisbeademingspatiënten.

In een overleg op 28 juni 2022 heeft Philips verteld dat ze 
de A40 apparatuur waarschijnlijk vanaf september gaan 
repareren of vervangen.
Hoe en wat precies blijft onduidelijk.
Wij adviseren nog steeds om uw apparaat te blijven gebruiken.
Wij houden u op de hoogte via onze website.

Het CTbM krijgt een nieuwe firma voor het 
onderhoud van de apparaten.
Nu is dat nog Vivisol.
Vanaf 1 oktober 2022 wordt dat de firma  
Logic Medical.
Vivisol blijft wel de (reserve)wegwerpmaterialen 
leveren zoals u gewend bent.
U krijgt van ons een nieuw telefoonnummer 
voor het onderhoud van uw apparaten.
U krijgt hierover in de zomer een brief.

Nieuwe firma 
voor onderhoud



Kijk op onze website www.longziekten.mumc.nl 

Ik ben Jan Charlier. Ik ben 41 
jaar en woon in Maastricht.
Ik werk sinds 1 juli als 
 verpleegkundig consulent 
bij het CTbM.
Ik werk sinds 2002 bij het 
MUMC+.
Ik heb op meerdere afdelingen 
als  verpleegkundige gewerkt, 

waarvan 12 jaar op de intensive care.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking! 
Ik ga mij inzetten om samen met mijn collega’s 
alle patiënten goede zorg te bieden!

Ik ben Wim Cuijpers.  
Ik ben 54 jaar en woon in 
 Stevensweert.
Ik ben getrouwd met  Ivonne, 
we hebben samen een 
 dochter.
In mijn vrije tijd ben ik graag 
actief bezig en beoefen 
 verschillende buitensporten.

Ik werkte eerst bijna 25 jaar bij de Nederlandse 
Spoorwegen en Defensie als technicus  elektronica. 
Drie jaar geleden ging ik werken voor een  medisch 
technisch bedrijf in Utrecht. Voor dit werk kwam 
ik in bijna alle klinieken en ziekenhuizen van 
 Nederland.
Sinds maart 2022 werk ik met veel toewijding en 
plezier voor het CTbM. 
U kunt mij tegenkomen als instrumentatietechnicus. 
Ik zorg samen met mijn collega’s dat u de beste 
zorg krijgt!

Even voorstellen
Het CTbM heeft 2 nieuwe medewerkers. 
Ze stellen zich hier voor. 

Het CTbM-team is op vrijdag 13 mei naar een 
 symposium geweest over chronische beademing. 
Dit was georganiseerd door alle CTB’s samen.
De titel was “Even op adem komen”.
Het symposium was voor artsen, verpleegkundigen en 
mantelzorgers.
De voorzitter van Spierziekten Nederland (VSN),  de 
heer Schrijvers, opende de dag.
De eerste spreker was Dr. Gaytant. 
Hij is internist en arts bij CTB Utrecht.
Hij had de eer om de nieuwe “Richtlijn voor beademing” 
uit te reiken aan de voorzitter van VSN.
De volgende spreker was een mantelzorger én partner 
van een beademingspatiënt uit Utrecht.
Hij vertelde over het leven met een partner die 
 thuisbeademing heeft. Zijn verhaal maakte indruk.
Daarna was Dr. Duiverman aan de beurt. 
Zij is longarts bij CTB Groningen. 
Zij vertelde over het onderzoek naar patiënten met 
COVID en chronische beademing.
Na een korte middagpauze kon iedereen 3 workshop 
sessies kiezen.
De onderwerpen waren bijvoorbeeld:
-Thuis instellen en telemonitoring
-Kind en chronische beademing
-Ethiek
Het waren interessante workshops.
Als laatste was er een afsluiting met humor. 
En natuurlijk een gezellige borrel!
Het was een boeiende en leerzame dag!

Symposium “Even 
op adem komen”


