Info voor de behandelaar

Consult+ de
handige app voor
patiënt en arts
Patiënten onthouden minder dan 50%
van alle informatie die u als arts
vertelt. Als ‘slecht nieuws’ het
onderwerp is, daalt het percentage
naar minder dan 20%.
Hierdoor wordt therapietrouw lastig
en hebben patiënten te vaak het
gevoel dat ze in een medische molen
verstrikt raken.

In drie stappen naar een betere
samenwerking
De voorbereiding
Consult+ helpt de patiënt het
gesprek met zijn arts voor te
bereiden. Hierbij is aansluiting
gezocht bij “drie goede vragen
bij de dokter”. De patiënt denkt
vooraf na over wat hij wil weten
en noteert zijn vragen
voorafgaand aan het consult in
de app.
Deze vragen kan hij printen,
mailen of tijdens het consult
bekijken en afvinken.

Het consult
De app Consult+ wil een steun in de
rug zijn bij de samenwerking tussen
arts en patiënt.

Het consult wordt – versleuteld
– opgenomen op de
smartphone van de patiënt.

Hierdoor gaat geen informatie
verloren en kan de patiënt zijn
aandacht houden bij de
behandeling.

De evaluatie
Thuis luistert de patiënt het
consult terug en aan de hand
daarvan kan hij –met zijn naastengericht:
1. Nadenken over de
vervolgstappen in de
behandeling,
2. Nagaan wat hij zelf kan doen
3. Aanvullende vragen
bedenken voor een volgend
consult.

Consult+ wil een steun in de rug zijn
in de samenwerking tussen arts en
patiënt.
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bekijk meer op www.consultplus.nl

Consult+ waarborgt de
vertrouwelijkheid
van het gesprek tussen
arts en patiënt.
De patiënt vraagt de arts vooraf om akkoord te
gaan met opnemen, waarbij hij aangeeft dat hij
het gesprek alleen voor eigen gebruik opneemt en
dat hij het niet zal verspreiden.
Nu is toestemming volgens de wet strikt genomen
niet nodig, maar Consult+ stimuleert dit wel.
Immers, de missie van Consult+ is de patiënt meer
regie te geven over diens eigen leven, juist
wanneer de patiënt getroffen is door een
aandoening. Samenwerking met zijn arts is daarbij
van groot belang.
Gesprekken worden versleuteld opgeslagen op
de smartphone. De app Consult+ is nodig om het
gesprek terug te luisteren en het gesprek kan niet
(zomaar) digitaal verspreid worden.

Het voordeel voor de patiënt en de arts is dat
niemand ongevraagd het gesprek kan
afluisteren en dat het niet in verkeerde handen
komt.
Consult+ maakt geen gebruik van internet.
Consult+ zal (en kan) nooit gegevens of een
geluidsfragment naar internet verzenden. De
voordelen zijn simpel: ook als er geen
internetverbinding is, kan de app volledig
gebruikt worden. Maar, en dat is wellicht nog
belangrijker, omdat er geen gegevens op
internet komen te staan, kunnen ze ook niet
‘gestolen of gehackt’ worden.

Consult+ de handige en slimme app voor patiënt en arts die
Elke woord van
de arts onthoudt

De patiënt mee laat
denken over zijn
behandeling

Alle gegevens veilig en
versleuteld op de
smartphone opslaat

