
Digitale Lastmeter 
DigiLM zorgt voor het tijdig  
herkennen van distress

Een lastmeter is een kwaliteitsindicator. Is dit goed georganiseerd 
in uw praktijk? De DigiLM heeft een aantal belangrijke voordelen:
 
• Verhogen van de respons Tijdens het eerste consult worden  

de gegevens van uw patiënt ingevoerd. Vanaf dat moment 
wordt een digitale agenda geactiveerd, waarbij de patiënt  
met een bepaalde frequentie (per e-mail) wordt uitgenodigd 
om de DigiLM in te vullen. Het eerste jaar na diagnose 4 maal 
en de daaropvolgende 4 jaren 2 maal per jaar. 

• Alarmfunctie Indien een patiënt een score van 5 aangeeft  
op de digitale thermometer (cut-off ≥ 5), dan ontvangt  
de casemanager automatisch een e-mail met daarin een 
melding dat er een ‘patiënt in distress’ is. 

• Borging van de data Alle data worden versleuteld/gecodeerd 
opgeslagen en zijn te allen tijde inzichtelijk voor de case-
manager. Mocht een patiënt verhuizen en de follow-up in  
een ander ziekenhuis willen continueren, dan kunnen de  
reeds opgeslagen gegevens verhuisd worden. 

• Kwaliteitsindicator Jaarlijks bijhouden van een kwaliteits-
indicator is tijdrovend. DigiLM ontzorgt u, zodat u meer tijd 
heeft voor uw patiënt.



DigiLM Basic DigiLM Medium DigiLM Total

Kenmerken • 1 account
• Alle patiënten van 1 ziekenhuis worden 

geïmplementeerd in 1 database 

• 3 accounts 
• Alle patiënten van 1 ziekenhuis worden 

geïmplementeerd in 3 verschillende 
databases 

• 7 accounts 
• Alle patiënten van 1 ziekenhuis worden 

geïmplementeerd in max. 7 databases 

Voorbeeld Alle oncologiepatiënten staan in 1 database, 
en zijn inzichtelijk voor alle casemanagers

De oncologiepatiënten worden opgesplitst  
in 3 databases:
• borstkanker
• longkanker
• darmkanker 
De databases kunnen naar eigen inzicht 
ingedeeld worden

De oncologiepatiënten worden opgesplitst  
in max. 7 databases:
• borstkanker
• longkanker 
• darmkanker 
• prostaatkanker
• leukemie etc.
De databases kunnen naar eigen inzicht 
ingedeeld worden

Tarief  
(excl. 21% btw)

Opstartkosten (éénmalig) € 1.750,-
Abonnement (jaarlijks) € 800,-

Opstartkosten (éénmalig) € 1.750,-
Abonnement (jaarlijks) € 1.500,-

Opstartkosten (éénmalig) € 1.750,-
Abonnement (jaarlijks) € 2.100,-

Onze Tarieven
De DigiLM bestaat uit éénmalige opstartkosten  
en een abonnement. U heeft keuze uit diverse 
abonnementen. Ga naar www.digitalelastmeter.nl. 
Meld u aan als Casemanager. Wij nemen dezelfde  
dag contact met u op, zodat u gelijk aan de slag 
kunt met de implementatie van uw patiënten.

Contact
Med-Info Groep
Oude Bredaseweg 136
4872 AH Etten-Leur
info@digitalelastmeter.nl
www.digitalelastmeter.nl

Med-Info
Med-Info Groep

plakken op 78% in PS voor gebruik als header
plakken op 45% in PS voor gebruik als miniatuur


