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Video Cmylive intro






Prof. dr. Nicole Blijlevens van het Radboudumc: 
”De kwaliteit van CML zorg en dus de kwaliteit van leven met CML
moet en kan beter.”

De initiatiefnemers

Dr. Peter Westerweel:
“Ik geloof sterk in het toepassen van E-health om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren, maar ook om dingen gewoon makkelijker te 
maken.”

Dr. Jeroen Janssen, VUmc:
“Door met patiënten, betrokkenen en zorgverleners een netwerk te 
vormen zal kennis en ervaring zich niet meer beperken tot de grenzen 
van een ziekenhuis. Hopelijk kan dit het aantal stoppogingen 
bevorderen.”



Onderdelen CMyLife

Medicatie thuis 
ontvangen



Meer aandacht voor bijwerkingen
Medicatie app voor:

• Het verloop van bijwerkingen bijhouden

• Inname registreren

• Ondersteuning bij inname en klachten 

• Medicatieoverzicht

• Arts gesprekken opnemen



Mee-uitvoeren van het onderzoek naar de online basisdiensten van 
ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten, VVT-instellingen en GGZ-instellingen
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Cor wil nog meer doen met eHealth:  waarom ben je nu verbonden aan Zorgbelang Brabant|ZeelandEhealth Meetlat: een van de medeonderzoekers: wat doe je dan precies



eHealth Meetlat 2016

• Vorig jaar de primeur: subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant
• Nu nog uitgebreider: 2018 mét de patiënt
• Regionaal onderzoek naar online basisdiensten
• Online afspraak maken/e-consult/online inzage/dossier herhaalrecept 
• We vragen patiënten/cliënten naar hun ervaringen en behoeften
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eHealth Meetlat 2018

• In opdracht van VWS
• Ziekenhuis/huisartsen/GGZ/VVT 

(deskresearch/face-to-face)
• Digitale vragenlijst voor patiënten/cliënten
• Voorlopige resultaten op ehealthmeetlat.nl
• Snel en flexibel inspelen op behoefte patiënt 
• Brabant/Zeeland/Gelderland



eHealth Meetlat 2018

Bijdragen met de Meetlat aan:
• Goede zorg
• Betaalbare zorg
• Versterken zelfmanagement 
• Betere inzet zorgaanbieders
• Creëren nieuwe zorgmogelijkheden
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http://ehealthmeetlat.nl/
http://ehealthmeetlat.nl/


Coming soon dia 72018 2
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