
Welkom bij
de Installatie
van de 

BPM 
Connect 



Van het LUMC Hart Long Centrum heeft u de BPM Connect 
gekregen.

Met de BPM Connect kunt u gemakkelijk een bloedrukmeting maken. 

In de volgende stappen ziet u hoe u de BPM Connect kunt installeren. 

Eerder heeft u al ingelogd in de Health Mate app die u nodig heeft om 
de BPM Connect te installeren en te gebruiken.

Lees goed de volgende stappen door. Komt u er daarna niet uit met 
de installatie, neem dan contact op met Team Box Support

Open nu de 
Health Mate app 
op uw telefoon of 

tablet.



Selecteer BPM Connect Selecteer Installeren
Ga naar apparaten en selecteer
Installeer een apparaat Selecteer Bloeddrukmeters



Houd de knop op de BPMConnect
ingedrukt tot er Setup verschijnt
en selecteer dan in de app op 
Volgende

Selecteer Volgende Selecteer Ik heb geen Wi-Fi, 
bij koppeling via bluetooth

Vaak wordt verzocht uw
koppelverzoek te Koppelen



Selecteer OK Selecteer VolgendeSelecteer Volgende Selecteer Volgende



Selecteer Mijn eerste
meting doen Selecteer OK

Uw bloeddrukmeter is geïnstalleerd
en staat in de lijst van apparaten. 



Uw bloeddrukmeter kan via uw Wi-Fi netwerk
geïnstalleerd worden voor meer bereik. Dat kunt u op de 
volgende manier doen:
Apparaten→Wi-Fi – instelling

De bloeddrukmeter loopt op een accu die in de app aan
geeft wanneer de accu bijna leeg is. Via de kabel kunt u de 
bloeddrukmeter opladen. Deze zit in het doosje van de 
bloeddrukmeter. Gooi uw doosje niet weg!

De bloeddrukmeter heeft twee functies:
1 x meten of 3 x meten. 
1 x meten is voldoende. 



Bloeddrukmeting maken

Om een betrouwbare meting te krijgen, is het belangrijk dat u ontspannen bent. Vermijd 
activiteit, eten, drinken, roken of een bad 30 minuten voor de meting. 
Meet circa twee uur na de inname van uw medicatie, zo kan de zorgverlener zien wat de 
medicatie doet met uw bloeddruk. 
1. Zorg ervoor dat u prettig zit en ontspannen bent: 
• Beide benen op de grond 
• Verwijder kleding die u bovenarm bedekt (mouwen niet oprollen) 
• Blijf 5 minuten zo zitten voordat u start met meten 
2. Wikkel de grijze manchet om uw linker bovenarm. 
Het apparaat moet aan de binnenkant van uw arm zitten op uw ader, ter hoogte van uw elleboog. 
3. Leg uw arm op de tafel zodat uw arm op dezelfde hoogte is als uw hart. 
4. Druk op het knopje van de BPM, u ziet dan een plusje verschijnen. Vervolgens staat er BPM. 

Druk vervolgens kort nog 1 keer op de knop, de BPM start met het maken van een meting. 
5. De meting wordt aangegeven op de BPM. Druk de knop nogmaals in en er verschijnt nu het 

woord Box. Druk nogmaals en er verschijnt dan een groen vinkje dat het gelukt is. 
6. De meting is nu terug te zien in de LUMC Care app en wordt doorgestuurd naar uw elektronisch 
patiëntendossier. 

Let op: Uw bloeddrukmetingen zijn het meest betrouwbaar wanneer u telkens dezelfde arm
gebruikt voor de meting en tijdstip. 



Mocht het na deze stappen toch niet gelukt zijn om de BPM Connect te installeren, neem dan contact op 
met Team Box Support.

- Email: boxsupport@lumc.nl

-Telefoon: 071-5297604 (9:00 – 12:00) 

Let op! U kunt bij Team Boxsupport alleen terecht voor technische ondersteuning. Medisch kunnen wij niet 
helpen.

The Box is een ondersteuning van uw zorgtraject om een aanvullend beeld van uw gezondheid te krijgen, 
het is geen vervanging van de zorg.  Voelt u zich niet goed, dan handelt u zoals u altijd doet. U belt de 
huisarts, poli of 112, afhankelijk van hoe ernstig het is.

Einde installatie BPM Connect

mailto:boxsupport@lumc.nl

