
UV-lichttherapie
Het persoonlijk belichtingsschema wordt digitaal
Patiënten kunnen vanaf nu hun persoonlijk belichtings-
schema digitaal invullen. De belichtingskaarten uit het 
patiëntenboekje zullen niet langer worden gebruikt.

Bij Linde Homecare staan we achter een persoonlijke 
benadering van patiënten die bij ons een therapie volgen. 
Daarnaast geloven we erin dat de patiënt zelf ook een 
verantwoordelijkheid heeft om zijn/haar therapie tot een 
succes te maken. Linde biedt daarom de beste kwaliteit 
medische apparatuur aan in combinatie met persoonlijke 
begeleiding en de juiste hulpmiddelen voor de patiënt. 

Als toevoeging op onze dienstverlening lanceert Linde een 
nieuw hulpmiddel voor de patiënt: het digitale patiëntenboekje. 

De voordelen voor de patiënt
• De belichtingen zijn snel en gemakkelijk bij te houden.
• De patiënt kan nu op elk moment en waar dan ook op 

computer, smartphone of tablet de belichting invullen.
• Het systeem herinnert de patiënt er aan alle belichtingen in 

te vullen.
• De patiënt kan het digitale boekje niet kwijtraken; alle 

gegevens staan beveiligd opgeslagen in een persoonlijk 
(online) account.

De voordelen voor u als voorschrijver
• Beter inzicht in de status van de therapie; het systeem 

genereert elke twee weken een update in Linde Medical 
Direct (LMD). 

• Tussentijdse en eindrapportages beschikbaar in LMD.
• Ook eventuele opmerkingen en informatie over 

huidreacties zijn zichtbaar in de rapportages. 
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Rapportages

Elke twee weken zal er in LMD een tussentijdse rapportage 
terug te vinden zijn. Blijft dit leeg, dan heeft de patiënt 
geen belichtingen bijgehouden. 

Ook kan het zijn dat de patiënt geen gebruik wenst te 
maken van het systeem omdat de patiënt bijvoorbeeld geen 
internettoegang heeft. In dat geval ziet u helemaal geen 
rapportages terug. Alleen bij het afsluiten van de therapie 
zal de Linde-medewerker een eindrapportage maken. 

Ook kan het zijn dat u tijdens een lopende behandeling 
reeds een eindrapport vanuit het systeem in LMD ziet 
staan. Dit komt omdat een patiënt slechts één actief 

behandelschema kan hebben. Indien er dus bijgestuurd 
moet worden in een schema zal het oude schema eerst 
afgesloten moeten worden. Daarna wordt een nieuw 
persoonlijk belichtingsschema geactiveerd. 

Verslagen van persoonlijke contactmomenten zullen, 
zoals u gewend bent, terug te vinden zijn in LMD. 

Meer info? 

Wilt u graag meer weten over het digitale patiëntenboekje 
of onze algemene dienstverlening? Dan kunt u natuurlijk 
altijd bellen met uw vaste contactpersoon van Linde of met 
het team lichttherapie via telefoonnummer 088 327 63 80.
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Afbeelding 1. Basis belichtingsschema.  

Afbeelding 2. De belichtingen en een eventuele huidreactie invullen.

Vervolgens hoeft de patiënt bij een bepaalde stap 
(en bijbehorende tijd) alleen maar in te vullen hoe 
vaak men deze stap heeft gevolgd. Ook is er de ruimte 
om een huidreactie of opmerking toe te voegen. 

Hoe werkt het digitale belichtingsschema?

Tijdens de instructie zal er voor de patiënt een online 
account aangemaakt worden in de persoonlijke 
therapie-omgeving van Linde Homecare. In deze 
omgeving wordt het persoonlijk belichtingsschema 
van de patiënt klaargezet. Dit schema is vanaf dat 
moment direct beschikbaar. 


