
Carewear use cases
Praktisch verloop



Voor de start van de use case

• Professionals
• = alle deelnemende of ondersteunende professionals
• Vul de informed consent in

• https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_6L58ibwkLMJhN3L
• Vul de pre-vragenlijst in

• https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_aYrKVyd3UxTkRYF
• Bekijk de handleiding

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_6L58ibwkLMJhN3L
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_aYrKVyd3UxTkRYF


Wat doet de professional?

• Verloop:

• Scenario 1 – cliënt stapt in: zie volgende slides
• Scenario 2 – cliënt wil niet intappen: vraag cliënten om volgende vragenlijst 

in de vullen over waarom ze niet willen deelnemen of vul de vragenlijst 
samen in (daar zit al een informed consent bij in; duurt maar 5 minuutjes): 
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Gn6Vg1DHZt8JV3
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https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Gn6Vg1DHZt8JV3


Scenario 1 - voor de start van de use case van 
1 cliënt
• Cliënten

• Vullen de informed consent in
• Depressieve klachten: 

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_3V0CdsfOiteFo7H
• Stressgerelateerde klachten: 

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_d50wiGF7GNre6Pz
• Vullen de pre-vragenlijst in

• Depressieve klachten: 
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AZ6mYSeenKXdEF

• Stressgerelateerde klachten: 
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_4ZXYsr0L28YKNUh

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_3V0CdsfOiteFo7H
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_d50wiGF7GNre6Pz
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AZ6mYSeenKXdEF
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_4ZXYsr0L28YKNUh


Scenario 1 – tijdens de use case van 1 cliënt

• Carewear is een aanvulling op jullie normale werkwijze. Carewear kan 
voor cliënt en professional extra informatie en inzicht opleveren

• Tijdens de eerste sessie 
• overloop je samen hoe Carewear werkt (bij voorkeur met upload-demo) 
• geef je cliënten de handleiding en logingegevens mee

• Tussen de sessies gebruikt de cliënt de wearable en vult hij/zij de 
informatie op het online platform aan (voorgestelde duur: ±2 weken)

• Tijdens de volgende sessie kijken professional en cliënt samen naar de 
data een bespreken de bevindingen en implicaties

• In de handleiding voor professionals kan je informatie vinden over 
mogelijke interventies



Scenario 1 – na afronding van de use case van 
1 cliënt
• Cliënten

• Vullen de post-vragenlijst in
• Depressieve klachten: 

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_8J0JZe5N4s89z
wN

• Stressgerelateerde klachten: 
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_3vKj5oJUXoI7J
vT

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_8J0JZe5N4s89zwN
https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_3vKj5oJUXoI7JvT


Na afronding van de gehele use case

• Wij zullen in onderling overleg afstemmen wanneer we de 
use case zullen afronden

• Professionals: 
• Vullen de post-vragenlijst in: 

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_6KfDltKqkVbZYcR

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_6KfDltKqkVbZYcR


Hoe kunnen wij helpen?

• Alle informatie, links en wat problem solving kan je 
terugvinden op www.carewear.be/use-cases

• Voor andere problemen, vragen en wensen: mail 
carewear@thomasmore.be

• Bijv. als je liever hebt dat wij de vragenlijsten naar deelnemers 
sturen

• Bijv. als je een technisch probleem opmerkt
• Bijv. als je inhoudelijk vragen hebt
• ….

http://www.carewear.be/use-cases
mailto:carewear@thomasmore.be


Bedankt voor jullie deelname 
en feedback!
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