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Revalidatiezorg > 
Zolang mogelijk mee doen 

 

 

Persoon met ALS 

Naasten 
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Monitoring door 

revalidatieteam 

Nieuw zorgproces: continue monitoring & gepersonaliseerde zorg 

revalidatiearts 

 Patiënt 1:  Monitoring met e-health 

revalidatiearts revalidatiearts 

Monitoring door 

revalidatieteam 

revalidatiearts 

Patiënt 2:  Monitoring met e-health 

revalidatiearts revalidatiearts 

Patiënt 3:  Monitoring met e-health 

revalidatiearts revalidatiearts 

Huidig zorgproces: 3 maandelijkse cycli voor monitoring 

Nieuw zorgproces 



ALS ThuisMeten app 



Continue monitoring:  
Wat vindt de patiënt? 

De cijfers? 

• 93% ervaart meer regie over 
de zorg door ALS 
ThuisMeten. 

 

• 87% vindt de zorg beter door 
ALS ThuisMeten. 

 

• 91% geeft aan dat ALS 
ThuisMeten hen meer 
inzicht geeft. 

Wat zegt de patiënt? 

“Ik heb de regie om anderen beter naar mij 
te laten kijken.” 

 

“Je hebt het gevoel, dat er iemand constant zit 
mee te lezen. Dus je leeft niet van bezoek naar 
bezoek, maar daartussen is er ook nog 
contact.” 

“Ik word er bewust van dat ik op gewicht moet 
blijven. Dus toen ik zag dat ik was afgevallen, 
heb ik daar gelijk wat aan gedaan.” 



Gepersonaliseerde zorg:  
Wat vindt de patiënt? 

• Flexibele zorg: 
“De app heeft meerwaarde, we hebben nu afgesproken dat we 
voorlopig geen nieuwe afspraak maken en dat we het aan de hand 
van de metingen in de app doen.” 

 
• Persoonlijke feedback helpt bij zorgkeuzes: 

“Ik kreeg via de app advies over een neksteun. Hiervoor heb ik een 
afspraak gemaakt en ben deze hierna gaan gebruiken.” 

 
• Alle patiënten willen ALS ThuisMeten blijven gebruiken 

en bevelen het andere patiënten aan. 

 



Mantelzorgers  

• ALS Naasten ehealth  -
Ondersteuningsprogramma  

 

• ALS Naasten Tips & Info - 

    Mantelzorgapp  





Info en oefeningen 

web-based health interventions for family caregivers: a scoping review. 
Wasilewski et al 2017 



Contact met begeleider en lotgenoten  



Mantelzorg ALS app 

 

• Naasten informatie op maat geven 
 

• Regie (empowerment) van naasten vergroten 
 

• Voorkomen dat de zorglast oploopt 
 
 
 

• Meer dan 400 keer gedownload 
 
 





 

https://youtu.be/JHfle7UKXGE 

De app ‘ALS naasten tips & info’ is gratis te downloaden in de play store en app store! 

https://youtu.be/JHfle7UKXGE


Zolang mogelijk mee doen 
 

 
Revalidatieonderzoek: focus op onderzoek 

naar nieuwe manier van zorg 
organisatie van zorg – inhoud van zorg 
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