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Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op
het eerste consult in het ziekenhuis, is de kwaliteit van dat consult vanzelfsprekend ook beter!
Dat is het idee achter CURIT Quest. Na de verwijzing door de huisarts naar het ziekenhuis vult de patiënt
een digitale vragenlijst in, gericht op de specifieke problematiek. De antwoorden worden automatisch
geanalyseerd en samengevat in één overzichtelijk scherm voor de specialist. Nog voor de eerste
afspraak heeft de patiënt meer inzicht in zijn of haar klachten en weet de dokter al heel veel over de
patiënt. Dat is dubbel effect!
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effectiever consult,
transparante kwaliteit
Het grote voordeel van CURIT Quest? U weet meer van de patiënt voordat u hem of haar in de ogen kijkt!
De patiënt vult vóór het eerste consult een digitale vragenlijst in. De informatie wordt voor de specialist
slim samengevat in een overzichtelijk scherm, in één oogopslag te overzien en makkelijk in te schatten.
U komt tijdens het consult sneller tot de kern en kunt gerichter doorvragen.

Prettig voor de patiënt…

• In te vullen waar en wanneer de patiënt dat wil
• alle tijd om de vragen te beantwoorden
• partner of mantelzorger kan meekijken en ondersteunen
• via beveiligde verbinding
… en goed voor de zorg!

• gebaseerd op internationale vragenlijsten, aangevuld met vakspecifieke vragen
• veel relevante informatie voorafgaand aan consult beschikbaar
• overzichtelijk gepresenteerd
• sneller naar de kern tijdens consult
• kan worden worden geïntegreerd in eigen EPD
• met nameting meteen ook kwaliteitsinstrument

3

gemak voor
patiënt en zorgverlener
Gebruiksvriendelijk

CURIT Quest bevat een zeer gebruiksvriendelijke online vragenlijst ofwel auto-anamnese. De patiënt kan
deze anamnese op een zelfgekozen plaats en tijdstip invullen. Dat doet hij voordat hij voor het eerst naar
de specialist gaat. Ook patiënten van de oudere generatie kunnen ermee uit de voeten.
Voor de specialist heeft CURIT Quest een overzichtelijk scherm ter beschikking, dat desgewenst kan
worden geïntegreerd in het ziekenhuis-EPD.

Compleet

CURIT Quest wordt in samenspraak met de specialist opgebouwd uit klachtspecifieke vragenlijsten
en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Alle aspecten die de specialist in een eerste consult
gebruikelijkerwijs in kaart brengt, worden erin meegenomen. Daarnaast is het mogelijk om de vragenlijst
aan te passen aan specifieke wensen en eisen. De gegevens van de patiënt worden verzonden via een
beveiligde verbinding.

Overzichtelijk

De specialist kan zich op grond van de ingezonden antwoorden vooraf een breder en beter beeld van
de patiënt vormen. De gegevens zijn makkelijk te overzien en worden dusdanig weergegeven dat de
punten die de aandacht verdienen duidelijk naar voren komen. Dit helpt om tijdens het consult snel tot
de kern te komen en dieper door te vragen op de punten waar het om draait.
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Kwaliteitsmeting

CURIT Quest is een instrument waarmee u bovendien moeiteloos het resultaat en de kwaliteit van de
verleende zorg zichtbaar kunt maken. Dat is van groot belang in een tijd waarin steeds meer nadruk
op transparantie komt te liggen vanuit bijvoorbeeld de beroepsvereniging, patiëntenverenigingen,
zorgverzekeraars en de overheid. Ook patiënttevredenheid en ‘ervaren kwaliteit’ zijn met een nameting
via CURIT Quest betrouwbaar en valide te meten.
De vragenlijst is zo ingericht, dat zij in één moeite door een nulmeting kan leveren ten behoeve van
PROMs (patient reported outcome measures), die voor steeds meer aandachtsgebieden verplicht
worden gesteld.

Integratie in uw EPD mogelijk

CURIT Quest is geschikt gemaakt voor integratie in ziekenhuis-EPD’s. De gegevens maken dan onmiddellijk
deel uit van het digitale dossier van de patiënt, zodat deze informatie ook voor andere zorgverleners
binnen de organisatie toegankelijk is. Informeer naar de mogelijkheden!
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eenvoudig en
effectief
Voor de patiënt ...
CURIT Quest is een digitale vragenlijst, die op een willekeurige tijd en plaats door de patiënt kan worden
ingevuld. De patiënt krijgt nadat de afspraak voor het eerste consult is gemaakt, toegang tot de
vragenlijst op een beveiligde internetportal. Hij vult de lijst in op de tijd en plaats die hem schikken.
Het invullen kan desgewenst onderbroken worden en op een later moment weer worden voortgezet.
De partner of een mantelzorger kan eventueel ondersteunen bij het invullen.
In de eigen huiselijke omgeving kan
de patiënt alle tijd nemen om rustig
de klachten en het verloop daarvan
te overdenken. Zonder tijdsdruk
en zonder de spanning van een
ziekenhuisomgeving.
De kans dat iets belangrijks wordt
vergeten is daardoor veel kleiner en
de patiënt is goed voorbereid op het
bezoek aan het ziekenhuis.
Als de patiënt klaar is met invullen,
wordt het resultaat automatisch
doorgestuurd naar het ziekenhuis.
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... en voor de dokter!
De ingevulde informatie wordt in CURIT Quest automatisch geanalyseerd, samengevat en zeer
overzichtelijk gepresenteerd. Antwoorden of waarden die afwijken van de norm of anderszins opvallen,
springen er meteen uit. Achterliggende informatie komt met één klik naar voren.
Daarnaast wordt er automatisch een samenvattende tekst in correct Nederlands gegenereerd, voor
gebruik in verslaglegging of huisartsenbrief. Handig: de patiënt schrijft zo een deel van zijn eigen brief!

NIEUW: meertalig!

CURIT Quest kan desgewenst ook worden geleverd in meer talen! De vragen worden aan de patiënt
aangeboden in de andere taal, de samenvatting voor de specialist blijft gewoon in het Nederlands.
Informeer naar de mogelijkheden!
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toegesneden op
uw specialisme
Precies wat u wilt weten

Met CURIT Quest heeft u de gelegenheid om alles uit te vragen wat u zou willen weten. Er is geen tijdsdruk
die ervoor kan zorgen dat u bepaalde facetten slechts summier aandacht kunt geven. De patiënt heeft
alle tijd om vragen te beantwoorden, eventueel te bespreken met naasten of iets op te zoeken, zonder
dat uw tijd al wordt belast. En uw eerste consult kent een vliegende start: u weet immers al aardig wie u
voor zich heeft!
CURIT Quest kan zelfs nog voorafgaand aan het eerste consult worden benut. Bijvoorbeeld als triageinstrument, zodat de patiënt direct bij de juiste dokter kan worden ingepland. Of om te bepalen of alvast
hulponderzoek ingepland moet worden. Dat maakt het eerste consult nog effectiever.
CURIT Quest is al voor diverse vakgebieden vormgegeven en kan uiteraard aan uw specifieke wensen
worden aangepast. Wij maken graag een afspraak met u om uw wensen en de mogelijkheden van
CURIT Quest met u te bespreken. Onze contactgegevens vindt u op de achterpagina.
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De voordelen van CURIT Quest in een notendop:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patiënt en zorgverlener zijn beter voorbereid
De kern van de hulpvraag is snel in beeld
Alle belangrijke aspecten worden systematisch uitgevraagd
Alarmsignalen worden automatisch geaccentueerd
Er is minder spreekuurtijd nodig voor de anamnese in het eerste consult
Triagemogelijkheid: meteen naar de juiste specialist
Beter gebruik van hulponderzoek door gerichter inplannen
Het primaire proces wordt ondersteund, effectmeting volgt automatisch
Kan worden geïntegreerd in uw eigen EPD
Integratie in uw eigen patiëntenportal ook mogelijk
Vragenlijst voor de patiënt kan in andere talen worden aangeboden

We brengen u graag in contact met gebruikers van CURIT Quest, zodat u uit de
eerste hand kunt horen hoe dat in de praktijk bevalt!
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CURIT tilt de zorg naar
een hoger niveau
Met CURIT Connect, CURIT Consult en CURIT Quest!
De nieuwe zorgmodellen en intelligente software van CURIT maken de zorg beter en makkelijker.
Telemonitoring, disease-managementsystemen en digitale auto-anamnese ondersteunen u afzonderlijk
of in combinatie bij uw werk.
CURIT bouwt op de gouden combinatie van jarenlange ervaring in de zorg en grote kennis van ICT. Ons
uitgangspunt is eenvoudig: de techniek dient om de kwaliteit van de zorg te ondersteunen en zo mogelijk
te verbeteren. Een overzichtelijk en makkelijk systeem stimuleert patiënten en zorgverleners om er goed
gebruik van te maken. Onze producten zijn daarom uiterst gebruiksvriendelijk.
Behandeling volgens geldende richtlijnen staat altijd voorop. Uw specifieke eisen en wensen vullen
dat aan tot maatwerk dat perfect aansluit bij uw processen. Alles komt samen in een transparant
en verantwoord product. Behandelen en begeleiden van uw patiënten volgens de richtlijnen wordt
eenvoudiger en u bent minder tijd kwijt aan administratieve taken.
CURIT Connect, CURIT Consult en CURIT Quest kunnen afzonderlijk toegepast worden. Gecombineerd
gebruik van de systemen brengt echter belangrijke synergievoordelen met zich mee.
CURIT heeft één doel voor ogen: transparante zorg van hoge kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten.
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Zorg op afstand maar toch heel dichtbij
Zo verwoordde een hartfalenverpleegkundige het werken met
CURIT Connect. Met telemonitoring thuis, onder begeleiding
van de zorgverleners in het ziekenhuis, leert de hartpatiënt
zelfstandiger omgaan met de ziekte.
Aan de hand van metingen van gewicht, bloeddruk of ECG en
uitleg over de relatie tussen metingen en klachten krijgt de patiënt meer inzicht in de ziekte. Zo wordt
zelfmanagement bevorderd.
CURIT Connect geeft de vitale waarden realtime door aan de zorgverlener en waarschuwt direct per sms
als dat nodig is. Een veilige verbinding voor ‘op afstand’ de beste zorg!

Integrale zorg voor chronisch zieken
Voor disease management van verschillende chronische
ziektebeelden heeft CURIT applicaties ontwikkeld: CURIT Consult.
De intelligente software in CURIT Consult helpt artsen en
verpleegkundigen bij de behandeling volgens de richtlijnen.
Zij kunnen bovendien meer tijd besteden aan de patiënt en
hebben minder werk van gegevensinvoer, vastlegging en andere administratieve taken. CURIT heeft
applicaties voor hartfalen, boezemfibrilleren en cardiovasculair risicomanagement.

Een goed begin is het halve werk …
Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel
patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult
in het ziekenhuis, is de kwaliteit van dat consult vanzelfsprekend
ook beter!
Dat is het idee achter CURIT Quest. Na de verwijzing door de huisarts naar het ziekenhuis vult de patiënt
een digitale vragenlijst in, gericht op de specifieke problematiek. De antwoorden worden automatisch
geanalyseerd en samengevat in één overzichtelijk scherm voor de specialist. Nog voor de eerste
afspraak heeft de patiënt meer inzicht in zijn of haar klachten en weet de dokter al heel veel over de
patiënt. Dat is dubbel effect!
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op afstand de beste zorg

Schoener 22
9606 PV Kropswolde
t 0598 34 34 00
f 0598 34 34 01
info@curit.com
www.curit.com
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