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Longgeneeskunde  
 
COVID-19 thuismonitoring  

 
 
 
 
 

Persoonlijk behandelplan 
 

Persoonlijk behandelplan 
 
Datum:   ______________________________________________ 

Ingevuld door:  ______________________________________________ 

Naam hoofdbehandelaar: ______________________________________________ 

Mijn COVID-medicijnen en dosis: 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________ 

Mijn zuurstofgebruik:  __________________ liter / minuut 

 
Wanneer meten? 
U meet uw zuurstofsaturatie op de volgende momenten: 

 09.00 uur 

 13.00 uur 

 16.00 uur 

 Belangrijk: bij toename van klachten meet u vaker. 
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Behandelplan 

Wat ziet u in de Luscii-app Wat moet u doen? 

Uw zuurstofsaturatie is 

_________    of lager 

Bel direct het monitoringsteam van VieCuri:  
06 82 49 86 17. 

Uw zuurstofsaturatie is tussen     

_________ en _________ 

 

Ga goed rechtop zitten en meet de 
zuurstofsaturatie na 30 minuten opnieuw. 
 
Is uw zuurstofsaturatie bij de 2e meting _________  
of lager? Bel direct het monitoringsteam van 
VieCuri:  
06 82 49 86 17. 
 
Is uw zuurstofsaturatie bij de 2e meting tussen 
_________  en _________? U wordt binnen 1 uur 
teruggebeld door het monitoringsteam. Bij twijfel 
belt u monitoringsteam van VieCuri:  
06 82 49 86 17. 
. 
 

Uw zuurstofsaturatie is 

_________ of hoger 

 

U hoeft niets te doen. 

 
Wat moet u doen als uw klachten erger worden? 
Als uw klachten erger worden (zoals benauwdheid en u voelt zich zieker), doe dan 
het volgende: 
1. Meet direct uw zuurstofsaturatie en registreer dit in de app. 
2. Meet uw ademhalingsfrequentie en registreer dit in de app. 
3. Meet uw temperatuur en registreer dit in de app. 
4. Kijk in dit behandelplan wat u moet doen. 
5. Bij hevige klachten die niet kunnen wachten, belt u direct het monitoringsteam 

van VieCuri: 06 82 49 86 17. 
6. Bij levensbedreigende klachten, belt u direct 112! 

 
Monitoringsteam VieCuri 
Het monitoringsteam van VieCuri staat voor u klaar en controleert de gegevens die u 
in de app registreert. Via het telefoonnummer 06 82 49 86 17 is er 24 uur per dag 
iemand voor u bereikbaar. Bij levensbedreigende klachten, belt u direct 112! 
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de COVID-19 thuismonitoring op: 
www.viecuri.nl/covid-thuis.  
 

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 

 

internet: www.viecuri.nl 
Voor uw medisch dossier kijk op: www.mijnviecuri.nl 
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