
U een patiënt bent met chronisch hartfalen.

U altijd goed verzorgd wil worden. 

U minder afhankelijk wil zijn van 
doktersbezoeken.

U op zoek bent naar hoge wetenschappelijke en 
medische normen bij de behandeling van uw 
hartfalen.

U uw eigen gezondheid wil beïnvloeden en de 
kwaliteit van uw leven wil verbeteren.

DoctorME zal getest worden in een klinische 
studie die in juni 2021 van start gaat.

Ondanks hartfalen: 
geniet goed verzorgd 
van het leven!

DoctorME: Caring Together 24/7 

DoctorME begroet u 
regelmatig en vraagt hoe 
het met u gaat. U voert de 
gevraagde gegevens in, b.v. 
bloeddrukwaarden.

Als er tekens van onregel-
matigheden of een kritieke 
situatie zijn, geeft DoctorME 
u een aanbeveling, 
bijvoorbeeld aangepast 
medicatieadvies.

Als u zich ongemakkelijk 
voelt of wanneer u vragen 
heeft, kan DoctorME snel 
hulp bieden in de vorm van 
advies of het beantwoorden 
van de vragen.

DoctorME geeft deskundige 
instructies over hoe te 
handelen in een specifieke 
situatie - op maat gemaakt 
voor u - altijd en overal.

Een dag met DoctorME,
uw persoonlijke 
behandelingsbegeleider

DoctorME is ideaal voor u als:

Uw persoonlijke 
behandelingsbegeleider de klok 
rond, waar u ook bent!

Voor meer informatie, neem een kijkje op 
doctor-me.eu
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U lijdt aan chronisch hartfalen, de zogenaamde har-
tinsufficiëntie. Als uw aandoening regelmatig wordt 
behandeld, kan die zich gedurend langere tijd goed 
stabiliseren en misschien zelfs verbeteren. Als alles 
zo goed als mogelijk gaat, is uw therapie altijd snel 
aangepast aan uw huidige gezondheids-
toestand. Helaas is dat niet zo in de realiteit.
Naarmate de over-
levingskansen voor 
hartaanvallen en 
andere hartziekten 
verbeteren en de 
samenleving ver-
grijst, neemt het 
aantal patiënten met 
hartfalen toe. Dat 
betekent dat artsen 
voor meer patiënten 
moeten zorgen dan 
voordien. Tegelijkertijd zijn er steeds minder artsen, 
bijvoorbeeld in plattelandsgebieden. Om deze 
groeiende uitdaging aan te gaan, promoot de 
Europese Unie het Passion-HF-concept. Dat staat 
voor “hartfalenpatiënten helpen met passie”.

Het doel van het Passion-HF-concept is patiënten 
een behandeling aan te bieden die persoonlijk op 
hen is afgestemd en die zij voor een groot deel 
zelf kunnen uitvoeren. Hiermee volgt Passion-HF 
het principe om af te stappen van een ge-
standaardiseerde therapie voor iedereen en alleen 
naar de dokter te gaan wanneer het echt nodig is. 

U kunt de app gebruiken om regelmatig actuele 
gegevens over uw toestand vast te leggen, zoals uw 
bloeddruk, uw medicijnen of uw dagelijkse ge-
zondheidstoestand. Door regelmatig gebruik leert 
het systeem en wordt het steeds beter. Daarnaast 
hebben u en uw naasten de mogelijkheid om veel 
te leren over de ziekte. Dat is ook leuk dankzij de 
speelse bediening van de app. 

Altijd alle gegevens binnen 
handbereik

www.nweurope.eu/passion-hf

Een beetje dichter bij de ideale 
zorg: het Passion-HF-concept

De klok rond, 7 dagen per week: 
DoctorME - uw persoonlijke 
behandelingsbegeleider
DoctorME is ontwikkeld vanuit het Passion-HF-con-
cept. DoctorME is een digitale applicatie (app) die 
o.a. via de mobiele telefoon gebruikt kan worden. 
DoctorME kent de actuele medische richtlijnen, veel 
medische ervaringsgegevens en gedrags-
regels. Die worden individueel op u afgestemd. Uw 
persoonlijke behandelingsbegeleider is 24 uur per 
dag, zeven dagen per week beschikbaar. Zonder de 
directe tussenkomst van medische professionals 
kan DoctorME u snel advies geven over de ideale 
dosering van uw medicijnen voor hartfalen in 
alledaagse situaties en zien of uw gezondheid 
stabiel is. U wordt begeleid, aangemoedigd en 
ondersteund door DoctorME. 

U, als patiënt met chronisch hartfalen, kan 
genieten van uw leven terwijl u goed verzorgd 

wordt, de klok rond, elke dag van de week. 
DoctorME helpt u om zelf invloed uit te oefenen 

op uw gezondheid, zelfverzekerd om te gaan met 
uw chronische ziekte en uw eigen levenskwaliteit 

te verhogen.

DoctorME geeft u snelle feedback, bijvoorbeeld 
om uw medicatie aan te passen aan uw huidige 
behoeften. Als de situatie te complex is, wordt uw 
behandelende arts erbij betrokken. Zij nemen de 
uiteindelijke beslissing omtrent de behandeling. 

Uw gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk 
behandeld, omdat de allerhoogste ethische en 
Europese normen voor gegevensbeveiliging gevolgd 
worden.


