
Veel gestelde vragen Zorg op afstand bij COPD

De app LUSCII is geïnstalleerd, wat doe ik nu? 
De eerste 3 keer vult u de vragenlijst 1x per week in zodat wij een gemiddelde score kunnen berekenen. 
Van deze score ontvangen wij nog geen melding. Bij klachten in deze periode neemt u zoals u gewend bent contact 
op met uw huisarts of de polikliniek Longgeneeskunde.

Wanneer word ik voor het eerst gebeld via de app luscii? 
Deze afspraak vindt na ongeveer 3 á 4 weken plaats. Hierover wordt u geïnformeerd.

Wanneer vul ik de CCQ vragenlijst in?
Deze vult u 1x per week in op een vaste dag. Deze vaste dag wordt met u afgesproken bij het aanmelden bij Luscii 
door uw zorgverlener.
U ontvangt vanuit de app een melding als herinnering voor het invullen van de vragenlijst. Wilt u de melding van de 
app uitzetten? Dat kan via profiel > meldingen.

Wanneer word ik gebeld via beeldbellen? 
•	 Uw score overschrijdt uw persoonlijke drempelwaarde, ook zichtbaar als de rode lijn in uw grafiek. 
•	 Uw score is 0.4 punten hoger dan de score van de vorige meting.
•	 U heeft een actieve hulpvraag gesteld in het opmerkingen veld.

Op welk moment word ik gebeld via beeldbellen? 
U wordt de dag na het invullen van de vragenlijst gebeld tussen 9.00-12.00 uur, deze dag is bij u bekend als ‘beldag’. 
Wij attenderen u erop dat op feestdagen uw melding de eerst volgende werkdag wordt opgepakt.

Mag ik de vragenlijst extra invullen als ik klachten heb die te maken hebben met mijn COPD?
U mag de vragenlijst altijd extra invullen als u hier een reden voor hebt. De melding wordt de eerst volgende 
werkdag opgepakt.

Wat als wij u niet kunnen bereiken via beeldbellen
•	 Wij proberen u eerst telefonisch te bellen. Lukt dit niet, dan ontvang u een reactie terug in een chatbericht van 

de app Luscii.

Hoe maak ik gebruik van mijn Longaanval-actieplan?
Heeft u klachten, en is uw score niet verhoogd? Kijk altijd eerst in uw Longaanval-actieplan. Daar staat in wat u zelf 
kunt doen. U bent beheerder. Het Longaanval-actieplan wordt gebruikt tijdens contacten met uw zorgverlener en 
kan in overleg worden aangepast.

Ik heb een vraag aan mijn zorgverlener van de polikliniek Longgeneeskunde, maar geen vraag waar ik direct 
hulp bij nodig heb.  
Neem contact op met de polikliniek Longgeneeskunde. Of stel uw vraag in de opmerking aan het eind van de 
vragenlijst. U ontvangt een reactie terug in een chatbericht van de app Luscii. 

Het lukt mij niet de vragenlijst in te vullen.
Het lukt mij niet om in te loggen.
Belt u voor deze vragen met Luscii support 085 1305 851 of mail naar support@luscii.com

z.o.z.



Contact

Zwolle
Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag)

Meppel 
Longgeneeskunde
(0522) 23 38 60 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag)
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