DC Thuis - app voor thuismonitoring
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Patiënteninformatie

DC Thuis is een app, van de leverancier Luscii, voor thuismonitoring. Wij begeleiden u thuis vanuit
onze kliniek. Onze zorg is 24/7 beschikbaar en brengt u snel en eenvoudig in contact met uw
zorgverlener. Met DC Thuis bieden wij zelfmetingen, vragenlijsten, informatie en educatie aan. Wij
kunnen u hiermee de juiste begeleiding geven.

Waarom de app DC Thuis?

Eigen regie kunnen voeren over uw gezondheid vinden wij belangrijk. Met DC Thuis leren wij u beter om te
gaan met uw pijnklachten. Via de app staat u altijd in verbinding met uw zorgverlener. Dat is prettig als het
goed gaat en geruststellend als het nodig is.

Hoe werkt thuismonitoring?

Uw zorgverlener meldt u aan voor de app, nadat dit met u besproken is. Zodra u bent aangemeld voor
deelname aan de app, ontvangt u een bevestigingsmail van de leverancier Luscii op het bij ons bekende
mailadres van u. Daarna kunt u de app installeren op uw smartphone of tablet.
U ontvangt in de app een melding wanneer het tijd is voor het uitvoeren van een zelfmeting, het invullen van
een vragenlijst of het doornemen van educatie. Wanneer een ingevoerde waarde boven een door ons
ingestelde norm gaat, nemen we met een standaard bericht of via beeldbellen contact met u op.

App installeren
1.
2.
3.
4.
5.

Pak uw smartphone of tablet
Open de informatiemail van Luscii op het door u opgegeven e-mailadres
Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS)
Zoek naar Luscii (telemonitoring) en download de app
Vul de gegevens in die de app van u vraagt

Alle relevante informatie is direct beschikbaar. Wilt u een melding op uw telefoon krijgen wanneer u berichten
van uw zorgverlener heeft ontvangen? Geef dan bij instellingen van uw telefoon of in de app aan dat u
meldingen wilt ontvangen.

Vragen en contact

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. Heeft u hulp nodig of vragen over de app? Raadpleeg de website
www.luscii.com/hulp. Of neem contact op met Luscii via support@luscii.com of bel 085-130 58 51.
Heeft u medisch inhoudelijke vragen met betrekking tot de pijn die u ervaart? U kunt ons op werkdagen
08.00 - 20.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag 09.00 - 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.

