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Monique Kuijpers
CML-patiënt

Krijg grip op een leven met CML
Ga naar www.cmylife.nl en gun uzelf
de beste CML-zorg. U bent het waard!

“CMyLife vormt de basis voor een plek
waar men van elkaar kan leren, met
elkaar kan delen en voor elkaar kan
zorgen. CMyLife biedt mij duidelijkheid
en helpt mij bij het nemen van
moeilijke beslissingen.”

Wist u dat therapietrouw de kans
vergroot dat u ooit kunt stoppen
met medicatie?

Platform voor CML patiënten,
betrokkenen en zorgverleners

Krijg grip op een
leven met CML

Een initiatief van

Prof. dr. Nicole Blijlevens
Internist hematoloog

In samenwerking met

“CMyLife helpt u weer op pad, helpt
u onafhankelijk te worden en leiding
te nemen over uw eigen zorg. Met
CMyLife krijgt u nog meer grip op
uw ziekte.”
CMyLife wordt voor u doorontwikkeld. Daarom kan het zijn
dat nog niet alle mogelijkheden voor u beschikbaar zijn.

www.cmylife.nl

Over CMyLife

CMyLife biedt u

Weet u wat uw BCR-ABL waarde is?
Hoe vaak controles nodig zijn en
welke behandeldoelen uw hematoloog
nastreeft? En wat zijn de ervaringen
van andere CML-patiënten met
medicatie en bijwerkingen?

1. Informatie

De CML-zorg moet nog beter.
Daarom geeft CMyLife antwoorden,
begeleiding én zelfhulp. CMyLife
geeft u grip op een eigen leven
met CML!

Wist u dat het missen van 3 pillen per
maand al een negatieve invloed heeft
op uw behandeling?

Wist u dat minimaal 3 bloedcontroles
per jaar bewezen betere behandelplannen oplevert?

• Alles over CML
• De actuele richtlijn voor uw behandeling en
behandelingsadviezen
• De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van CML
• Alles over medicatie en bijwerkingen

2. Begeleiding

3. Hulpapplicaties

• Stel uw vragen aan gespecialiseerde hematologen
• Kom in contact met andere CML-patiënten of
betrokkenen in het beveiligde forum
• Vraag een videoconsult aan met uw hematoloog of
verpleegkundig consulent

Via een app op uw smartphone kunt u onder andere:
• Met een logboek het verloop van uw bijwerkingen
bijhouden
• Ondersteuning krijgen bij het consequent innemen
van uw medicatie
• Uw consult opnemen (bespreek dit vooraf met uw
hematoloog)

4. Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)
Met CMyLife kunt u een PGD aanmaken waarin u
gemakkelijk online uw gezondheidsinformatie kunt
verzamelen. U kunt hierin zelf informatie toevoegen
en zelf bepalen met wie u deze informatie deelt.
U vindt hier onder andere:
• Uw laboratoriumuitslagen in een duidelijke gra�ek
• Een overzicht van de gegevens die u via de app
verzamelt

Ga naar www.cmylife.nl

