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Cardiologie 
 

FibriCheck telemonitoring bij 
boezemfibrilleren 
 

Informatie over het gebruik 
 

Inleiding 
 
U bent door uw cardioloog van VieCuri benaderd om deel te nemen aan de nieuwste 
ontwikkeling in de begeleiding van boezemfibrilleren patiënten: Ritmemonitoring op 
afstand met behulp van FibriCheck. VieCuri biedt deze vorm van ritmemonitoring aan 
voor bij haar patiënten met boezemfibrilleren.  
Hier kunt u nalezen wat dit voor u betekent.  

 
Wat is FibriCheck? 
 
FibriCheck is een veilige, persoonlijke en medisch gecertificeerde app die het 
hartritme meet en hartritmestoornissen opspoort met behulp van uw smartphone of 
smartwatch. De FibriCheck-app is eenvoudig te gebruiken door uw vinger op de 
camera te plaatsen. De resultaten van uw metingen worden doorgestuurd naar het 
ziekenhuis waar uw arts op afstand uw hartritme kan monitoren.  

 
Hoe gebruikt u FibriCheck? 
 
U ontvangt een mail met een uitnodigingscode (QR-code) en de uitleg over hoe de 
app te downloaden en te gebruiken is. U moet een account aanmaken voordat u kunt 
starten met het uitvoeren van metingen. De QR-code kunt u eenvoudig scannen met 
uw smartphone waarna u kunt starten met het uitvoeren van metingen. Alle metingen 
worden op een veilige manier doorgestuurd naar uw arts in het ziekenhuis.  
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Belangrijk bij het registreren van uw hartslag: 
 

 Maak de registraties op 3 vaste momenten op de dag.                                
Bijvoorbeeld voor het ontbijt, voor de lunch en voor het slapen gaan. 

 Maak een extra registratie als u klachten heeft. 
 Ga voordat u start met de registratie 5 minuten rustig zitten. 
 Volg de instructies op het scherm. 
 De registratie duurt 60 seconden. Een teller op het scherm geeft de tijd aan 

die nog over is. Houd tijdens de registratie uw vinger zo stil mogelijk op de 
camera van uw telefoon of tablet. 

 De app noemt de hartritmestoornis voorkamerfibrilleren. Twee andere 
medische termen zijn: atriumfibrilleren en boezemfibrilleren. Drie namen voor 
dezelfde hartritmestoornis. 

 Na de registratie stelt de app u een aantal korte vragen over eventuele 
klachten en of u de registratie in rust of na inspanning heeft gemaakt. 

 Als u deze vragen beantwoord heeft, worden de gegevens automatisch 
verzonden. U kunt de app dan sluiten. 

 
Uw arts of verpleegkundig specialist zal op werkdagen tussen 8.00 – 16.30 uur uw 
metingen beoordelen. De resultaten van de metingen worden op de polikliniek of 
telefonisch met u besproken.  
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Volgens onderstaande stappen is de FibriCheck-app  
eenvoudig te gebruiken:  
 

  



 4 

Hoe lang mag ik FibriCheck gebruiken? 
 
Uw arts zal samen met u bepalen of u gedurende 7 of 30 dagen (kosteloos) 
metingen uitvoert met behulp van de FibriCheck-app. U ontvangt een QR-code voor 
de duur van 7 of 30 dagen, na deze periode wordt uw code inactief en kunt u geen 
metingen meer uitvoeren.  
Er worden dus ook géén metingen meer verstuurd naar uw arts. Het kan zijn dat uw 
arts het nodig vindt dat u gedurende langere tijd metingen uitvoert. In dat geval kan 
de QR-code worden verlengd.  
 
U heeft na deze periode de mogelijkheid om zelf een abonnement af te sluiten bij 
FibriCheck. Hieraan zijn kosten verbonden. Wanneer u zelf een abonnement afsluit 
komen deze metingen niet automatisch bij uw arts terecht.  
Wanneer er sprake is van afwijkende metingen zal u dus zelf contact op moeten 
nemen met de polikliniek.  

 
Belangrijke extra informatie  
 
Telemonitoring met behulp van FibriCheck is niet bedoeld als hulpmiddel in acute of 
kritieke situaties. Hiervoor moet u altijd zelf contact opnemen met de polikliniek of uw 
huisarts zoals u dat gewend bent.  
 
Heeft u klachten buiten kantooruren of in het weekend neem dan contact op met de 
huisartsenpost. 

 
 
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112! 
 
 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  
Stel deze dan tijdens het eerstvolgende bezoek of neem contact op met de 
polikliniek. 
 

Locatie Venlo 
Polikliniek Cardiologie 
routenummer 61 
 

Locatie Venray 
Polikliniek Cardiologie 
routenummer 18 
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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