OVER DE APP FYSIOLOGIC DAGBOEKJE
Met de app Fysiologic Dagboekje kunnen gebruikers van een ECG-recorder
(Holter) eenvoudig hun klachten en activiteiten bijhouden in een dagboek.
Er komt geen papier meer aan te pas. Na het uitlezen van de ECG-recorder
worden de gegevens automatisch naar Fysiologic verzonden waar onze
data-experts ze direct verwerken. De app draagt bij aan de snelheid en
betrouwbaarheid van de dataverwerking en biedt gemak voor de patiënt.

OVER FYSIOLOGIC ECG SERVICES
Fysiologic registreert en analyseert elektrocardiogrammen (ECG’s) in opdracht
van huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Informatiebeveiliging vinden
wij heel belangrijk. De gegevens die u via de app met ons deelt worden via
een beveiligde verbinding naar ons verstuurd en volgens strenge procedures
verwerkt. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd en NEN 7510 geaccrediteerd. Kijk
voor meer informatie op onze website: www.fysiologic.com.

HOE ZET U DE APP IN RICHTING PATIËNTEN?
1. INFORMATIEKAARTJE UITDELEN
•

Fysiologic stelt informatiekaartjes beschikbaar die u aan patiënten kunt uitdelen, bijvoorbeeld bij het
maken van de afspraak of tijdens het wachten op de afspraak.

•

Op het kaartje staat duidelijk verwoord hoe de app Fysiologic Dagboekje werkt en wat de voordelen
ervan zijn.

•

Na het lezen is de patiënt alvast goed voorbereid op het gebruik van de app.

2. QR-CODE BESCHIKBAAR STELLEN
•

Om de app te kunnen gebruiken, moet de patiënt een QR-code scannen. Deze maakt u eenvoudig
aan in het programma ECGAccess.

•

Ga hiervoor naar de record van de geprepareerde patiënt in ECGAccess en klik op DAGBOEK QR-CODE.

•

AIs de patiënt de app heeft gedownload, dan kunt u daarmee de OR-code direct (laten) scannen vanaf
het scherm.

•

U kunt de QR-code ook printen en meegeven of e-mailen naar de patiënt.

3. NA GEBRUIK VAN DE ECG-RECORDER
•

Nadat u de recorder heeft uitgelezen, wordt het dagboek van de patiënt automatisch afgesloten
en verzonden naar Fysiologic voor verdere verwerking.
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