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De Virtual 
Fracture 
Care app



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informeren over de app Virtual Fracture Care.Wij 

adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Direct ontslag (Virtual Fracture Care)
U bent op de Spoedeisende Hulp behandeld voor 

uw letsel. Uw behandelaar heeft u behandeld met 

een brace of drukverband en uitleg gegeven over uw 

herstel. Het is normaal gesproken niet nodig om met 

uw type blessure terug te komen op de polikliniek 

Chirurgie of de Gipskamer.

U kunt thuis werken 

aan uw herstel met de 

app ‘Virtual Fracture 

Care’. In deze app staat 

informatie over uw 

blessure en wat u moet 

doen voor uw herstel.

De app Virtual Fracture Care is samengesteld door 

specialisten en wordt regelmatig bijgewerkt.

Hoe installeer ik de app op mijn telefoon?
Volg de volgende stappen om de app te installeren:
1.  Scan de QR-code hiernaast 

met uw camera op uw 

mobiele telefoon. U wordt 

doorverwezen naar uw app 

store. U kunt de app ook 

opzoeken in de Apple Store 

of Play Store onder de naam 

‘Virtual Fracture Care’.



2.  Installeer de app.

3.  Klik op het logo van het Maasstad Ziekenhuis.

4.  Neem de disclaimer door en klik op ‘Akkoord’. 

De app downloadt nu de gegevens van het 

Maasstad Ziekenhuis. Dit duurt een paar 

seconden.

Hoe gebruik ik de app?
 − In de oranje balk onderaan uw scherm vindt u 

‘Folders’ en ‘Oefeningen’.

 − Als u op de drie puntjes klikt, krijgt u meer 

informatie over het Maasstad Ziekenhuis.
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Folders
 − U krijgt eerst de vraag of u de Nederlandse of 

Engelse folders wilt.

 − Vervolgens klikt u op het lichaamsdeel waarin 

uw blessure zich bevindt (zie de afbeelding 

hiernaast).

 − Klik op uw blessure. Uw behandelaar heeft op 

de achterkant van deze flyer aangegeven welke 

blessure u heeft.

Oefeningen
Klik op het lichaamsdeel waarin uw blessure zich 

bevindt.

Wanneer contact opnemen?
Worden uw klachten erger? Of heeft u vragen en/

of opmerkingen? Neem dan contact op met de 

Gipskamer van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 

291 36 19. U kunt van maandag tot en met vrijdag 

tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-17.00 uur 

contact opnemen.

Let op: de Gipskamer is dicht op maandag tot en 

met vrijdag vanaf 17.00 uur, in het weekend en op 

feestdagen. U kunt in dat geval contact opnemen 

met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.
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Aankruislijstje
Uw letsel is:

 ☐ Sleutelbeenbreuk bij kinderen

 ☐ Gebroken radiuskop of radiushals

 ☐ Greenstick breuk bij kinderen

 ☐ Torus breuk bij kinderen

 ☐ Gebroken 5e middenhandsbeentje

 ☐ Malletvinger

 ☐ Weber A/avulsie bij enkelbandletsel

 ☐ Spaakverwonding

 ☐ Enkel verzwikt (verstuikte enkel)

 ☐ Gebroken grote teen

 ☐ Gebroken 5e middenvoetsbeentje

 ☐ Gebroken teen (niet grote teen)



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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