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Met de VR patiënten voorlichtingsvideo ablatie willen wij u 
optimaal voorbereiden op uw behandeling die binnenkort 
plaatsvindt in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+.

Via deze instructiekaart leggen wij u in het kort uit hoe u 
de video thuis kunt bekijken.

1. Download de Infor-Med app in de Google Play Store 
 of de App Store, of gebruik hiervoor de QR code.
2. Klik in de app op “Ziekenhuis” en vervolgens klikt u 

op Maastricht UMC+
3. Klik vervolgens op “ablatie”. De video zal dan ge-

download worden op uw telefoon.
4. Zorg dat het geluid van uw telefoon aan staat.
5. Bekijk de video. Klik opnieuw op “ablatie” als het 

downloaden klaar is.
 a) Met kartonnen VR bril: klik op            om de 
   VR modus in te schakelen (symbool wit), en   

  plaats uw telefoon in de VR bril
 b) Zonder kartonnen VR bril: klik op            om de 
   VR modus uit te schakelen (symbool grijs)

Opmerking
het 360°icoontje          moet ook ingeschakeld zijn 
(symbool wit), zodat u rond kunt kijken.
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QR-code.
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5. Bekijk de video. Klik opnieuw op “hartkatheterisatie” als het downloaden klaar is.
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Beleef uw behandeling in  
360° Virtual Reality!

Bekijk de Infor-Med video in 3 stappen
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scan de QR-code
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