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Inleiding

Het Hart Long Centrum Leiden streeft altijd naar de beste zorg. Wij  willen daarom niet 
dat de begeleiding stopt zodra u het ziekenhuis verlaat. Wij kunnen u extra zorg bieden 
in de vorm van thuismeetapparatuur. Daarmee maken wij het voor u gemakkelijker om 
uw (medische) gegevens te bespreken met uw behandelaar. Aan het gebruik van deze 
apparaten zijn geen kosten verbonden. 

Dit initiatief staat bekend als “The Box”. U krijgt hierbij de mogelijkheid om thuis-
metingen via een smartphone of tablet te doen met behulp van verschillende 
apparaten. Deze apparaten en de bijbehorende instructies krijgt u van ons mee 
in een doos, ‘’The Box”. Daarnaast kunt u de vervolgafspraak met uw verpleeg-
kundig specialist of cardioloog vanuit uw eigen huis uitvoeren met behulp van het 
digitale spreekuur. 

Wat doet u met uw metingen?
Als u een afwijkende waarde heeft, dient u zelf contact op te nemen met het 
LUMC. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de gegevens. 
De app geeft u een waarschuwing bij een afwijkende waarde. 
Belangrijk is dat u bijvoorbeeld bij een eenmalige hoge bloeddruk geen actie 
hoeft te ondernemen, maar wel als deze meerdere malen verhoogd is.

Wat doen wij met uw metingen?
Uw metingen worden voor een webcamconsult of een poliafspraak gecontroleerd. 
Dit gebeurt dus niet dagelijks of wekelijks. The box is daarom ook geen vervanging 
van acute zorg. 

Let op: Uw zorgverlener zal niet direct uw metingen bekijken, dit doet hij of zij op 
een eigen gekozen moment op de dag. The BOX is geen vervanging van spoedei-
sende zorg. Mocht er spoedeisende zorg nodig zijn dan kunt u de alarmcentrale 112 
bellen.
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Voordat u begint wat belangrijke zaken. 

 
1. Lees eerst de gehele handleiding door voordat u zelf een app of 
     apparatuur installeert.

2. Log In met de gegevens die u van het ziekenhuis krijgt.  
     Dit is het e-mailadres wat eindigt op @hlc.nl.  
     Gebruik NOOIT uw eigen e-mailadres. 
 
3. U ontvangt eenmalig binnen 3 weken na het installeren van uw box een     
    bericht of uw metingen goed bij ons binnenkomen.

4. Heeft u zelf moeite met de installatie, vraag dan op voorhand hulp van
    iemand uit uw directe omgeving (familielid/ kennis).  

5. De LUMC Care app is nog in testfase graag uw begrip hiervoor.

6. Komen uw gegevens niet direct in de LUMC Care app dan kunt u de
    Health Mate app openen.

7. Voor een betere connectie tussen de Health Mate app en de 
    LUMC Care app installeer de bloeddrukmeter en weegschaal  
    via uw Wi-Fi netwerk. 

8. Uw ECG is niet te zien in de LUMC Care app, wel in uw Health Mate app.  
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Welke apparaten krijg ik mee?

□ Weegschaal; voor het meten van uw gewicht

    
 

□ Bloeddrukmeter; voor het meten van uw bloeddruk

□ Move ecg ; voor het meten van uw stappen  
                                   en het maken van een ecg (hartfilmpje)
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Wat heb ik nodig om te kunnen deelnemen?
- U heeft draadloos internet nodig voor het thuisgebruik van de apparaten en 
  voor het contact met de medewerker van het LUMC via het digitale spreekuur.
- De apparaten worden gekoppeld aan een smartphone of tablet, deze  
  koppelingen gaan via Bluetooth en WiFi.
- Om de koppelingen te maken zijn er apps uit de App Store (iOS) of uit de Play
  Store (Android) nodig.
- Voor het videoconsult heeft u een computer, smartphone of tablet nodig met
   een webcam en een microfoon.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over het gebruik van de apparaten wanneer u weer thuis 
bent, dan kunt u contact opnemen met de technische afdeling boxsupport via 
boxsupport@lumc.nl. Vermeld in de email uw naam en geboortedatum.
Er wordt naar gestreefd uw email binnen drie werkdagen te behandelen. 
De afdeling boxsupport is telefonisch bereikbaar op 071-5297604 van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur voor technische vragen. 
Indien u een vraag heeft over afwijkende metingen, dan dient u contact op te 
nemen met uw behandelaar via de polikliniek. 
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Starten met de hartinfarct-box

1. Downloaden benodigde apps 

Voor het gebruik van de apparaten, het opslaan van de metingen en het verzen-
den van de metingen naar het LUMC zijn er verschillende apps nodig.
U kunt deze apps downloaden uit de App Store (als u een iOS-systeem heeft, zoals 
iPhone, iPad) of uit de Play Store (als u een Android-systeem heeft, zoals Samsung 
of Huawei). U downloadt de apps zoals u elke andere app zou downloaden.

De volgende apps heeft u nodig:

LUMC Care   
                Metingen verzamelen en doorsturen
                U typt hiervoor in de zoekbalk “LUMC care”.

Withings Health Mate  
               Bloeddrukmeter, move ecg en       
 weegschaal
               U typt hiervoor in de zoekbalk “Withings health mate”.

Opmerking voor iPad gebruikers: Om sommige apps te vinden in de App Store 
moet u zoeken naar “Alleen iPhone” apps. Dit kunt u aangeven in de bovenbalk in 
de App Store bij de filters.
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THUISMETING VOOR HARTPATIENTEN2. KOPPELEN VAN DE APPARATEN AAN DE VERSCHILLENDE APPS
Om ervoor te zorgen dat uw metingen binnenkomen in uw patientendossier moeten de 
apparaten worden gekoppeld in de Health Mate app. Deze app moet vervolgens gekop-
peld worden aan de LUMC Care app. Wanneer dit op een juiste wijze is gebeurd kan uw 
zorgverlener uw gegevens inzien. De bovengenoemde stappen worden verderop in deze 
handleiding uitgelegd. 
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2a: Inloggen in de Withings Health Mate app met mijn account van 
het LUMC.  
  
U heeft van het Hart Long Centrum in uw box een formulier met een persoonlijk 
account gekregen waarmee u moet inloggen in de Health Mate app. 
Zorg ervoor dat uw Bluetooth, Wi-Fi en locatievoorziening aanstaan op uw smart-
phone of tablet.
1. Pak uw afgifteformulier erbij; zie afbeelding 1.
2. Open de Health Mate app en kies voor Doorgaan.
3. Voer onder E-mailadres het e-mail adres in die u van het LUMC gekregen heeft   
    dit staat op uw afgifte formulier en eidigt op hlc.nl en selecteer Doorgaan.
4. Selecteer nu het kleine zinnetje Zie optie zoals afbeelding 2 aangeeft.          
5. Selecteer Inloggen met wachtwoord.  
6. Voer nu het wachtwoord in die op uw afgifte formulier staat; zie afbeelding 1. 
    Let op het wachtwoord kan hoofdletters, leesteken en cijfers bevatten.
    Selecteer vervolgens Volgende. 

Let op: maak nooit een account aan met uw eigen emailadres! Als u dit wel doet, dan 
kunnen wij uw gegevens niet inzien.

AFBEELDING 1             AFBEELDING 2
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2b: Bloeddrukmeter BPM Connect koppelen 

1. Open de Health Mate app.
2. Kies in de onderbalk Apparaten.
3. Druk bovenin op de +.
4. Kies Bloeddrukmeters. 
5. Kies BPM connect.
6. Kies Installeren.
7. Druk 3 seconden op de knop van de bpm en druk dan op Volgende. 
8. U ziet op de bpm dan in het blauw ‘setup’ verschijnen, uw bpm wordt nu 

gelinkt aan uw apparaat. Druk dan op Volgende.
9. U kunt de bloeddrukmeter via BlueTooth installeren of via uw eigen Wi-Fi 

netwerk. 
10. Doorloop de rest van de installatie en kies vervolgens op OK.

De bloeddrukmeter is nu gekoppeld aan de Withings Health Mate app.

Mocht uw telefoon of tablet uw bloedrukmeter niet kunnen vinden dan raden wij 
u aan om even de vliegtuigstand aan te zetten op uw telefoon of tablet. Deze kunt 
u vinden in de instellingen van uw telefoon of tablet. 
Uw bluetooth en Wi-Fi gaan dan even uit en worden weer geactiveerd wanneer u 
de vliegtuigstand weer uit zet. 
Lukt het koppelen daarna nog steeds niet, dan raden wij u aan contact op te ne-
men met de technische ondersteuning. 
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2c: Weegschaal Body koppelen
   
1. Trek het labeltje uit het batterijcompartiment als u de  weegschaal voor het 

eerst installeert. 
2. Open de Health Mate app.
3. Kies in de onderbalk Apparaten.
4. Druk bovenin op de +.
5. Kies Weegschalen.
6. Kies Body.
7. Kies Installeren.
8. Druk de knop op de achterkant van de weegschaal  

3 seconden in en kies Volgende.
9. Zodra uw weegschaal is verbonden, kies Volgende.
10. U kunt de weegschaal via BlueTooth installeren of via uw eigen Wi-Fi netwerk. 
11. Vervolg de rest van de installatie. 
12.  Kies OK. De weegschaal is nu klaar voor gebruik. 

 Mocht uw telefoon of tablet uw weegschaal niet kunnen vinden dan raden wij 
u aan even de vliegtuigstand aan te zetten op uw telefoon of tablet.Deze kunt u 
vinden in de instellingen van uw telefoon of tablet. 
Uw bluetooth en Wi-Fi gaan dan even uit en worden weer geactiveerd wanneer u 
de vliegtuigstand uit zet. 
Lukt het koppelen daarna nog steeds niet, dan raden wij u aan contact op te ne-
men met de technische ondersteuning. 
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2d: Move ecg horloge koppelen 
Het move ecg horloge gebruiken wij voor het maken van een ecg (hartfilmpje) en 
als stappenteller. De overige functies van het horloge worden niet bekeken door uw 
zorgverlener. 

1. Open de Health Mate app.
2. Kies in de onderbalk Apparaten.
3. Druk bovenin op de +. 
4. Kies Horloge.
5. Selecteer het juiste model, het model is de move ecg.
6. Kies Installeren.
7. Druk de knop aan de zijkant van het horloge in tot het horloge begint te trillen.
8. Houd het horloge naast uw smartphone of tablet en kies Volgende.
       Het kan zijn dat u nogmaals de knop in moet drukken als uw smartphone of tablet 

deze niet vanzelf herkent.
9. Als de app het horloge heeft gevonden, kiest u Volgende. Uw horloge wordt gesyn-

chroniseerd met uw telefoon.
10.  Tik het rondje aan als er staat Wie zal dit apparaat gebruiken en vervolgens op 

Overslaan. 
11.  Horloge vraagt of de wijzers omhoog wijzen kies Ja als dit het geval is. 
12. Kies door ‘naar boven te vegen op het scherm’ het aantal stappen dat u per dag 

wilt behalen. Kies Opslaan.
13.  Vervolg de installatie van de Move ECG.
14. Kies of u het horloge links of rechts draagt. Deze stap is van belang draag het hor-

loge altijd om de gekozen pols als u een ECG maakt. 
Mocht u van pols wisselen dit kan u dan via de instellingen van de Move ECG doen. 

15. Vervolg de installatie van de Move ECG. 

Mocht uw telefoon of tablet uw horloge niet kunnen vinden dan raden wij u aan even 
de vliegtuigstand aan te zetten op uw telefoon of tablet. Deze kunt u vinden in de 
instellingen van uw telefoon of tablet. 
Uw bluetooth en Wi-Fi gaan dan even uit en worden weer geactiveerd wanneer u de 
vliegtuigstand uit zet. 
Lukt het koppelen daarna nog steeds niet, dan raden wij u aan contact op te nemen 
met de technische ondersteuning. 
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             LUMC Care

2e: Mijn persoonlijke account instellen in de LUMC Care app
De LUMC Care app is de app waarmee u uw metingen over de tijd kunt volgen en waar-
mee u uw metingen doorstuurt naar uw zorgverlener in het LUMC. 

1. Open de LUMC Care app.
2. Kies Aanmelden.
3. Kies de box waar u deelnemer van bent: Hartinfarct-box.
4. Vul uw inloggegevens (HLC gegevens) in. Gebruik hiervoor het e-mailadres en 

wachtwoord op het uitgifteformulier en kies Volgende.
5. U wordt gevraagd uw Withings profiel (zie stap 2a) te koppelen. Kies Verbinden.
6. Vul uw inloggegevens van uw Withings profiel in. Dit is het e-mailadres en wacht-

woord op het uitgifteformulier.
7. U krijgt een scherm te zien waarin wordt gezegd dat er een koppeling wordt ge-

maakt. Kies Gebruik deze app.
8. Kies hoe u graag wilt worden aangesproken in de app en kies Volgende.
9. Kies een eigen pincode om de LUMC Care app in het vervolg te openen. 
       Iedere keer dat u de app gebruikt, heeft u deze pincode nodig om de app te openen. 
       Let op: hiervoor kunt u geen simpele code als 0000 gebruiken onthoud dus goed uw 

viercijferige code. Onthoudt uw viercijferige code dus goed. 
10. Er verschijnt een pop-up met de vraag of de LUMC care app u berichten mag sturen. 

Kies Sta toe. 
Wanneer u later herinneringen instelt voor een meting zult u een melding ontvangen.

U heeft nu een persoonlijk account aangemaakt in de LUMC Care app. U bent nu klaar
om de eerste metingen uit te voeren en door te sturen naar het LUMC.

Heeft u een meting gemaakt, maar is deze niet in uw LUMC Care app te zien, dan kunt u 
de app het beste correct sluiten en weer openen. 
Uw meting staat dan netjes genoteerd. 
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Hoe vaak moet ik meten?
In uw box heeft u een afgifteformulier gekregen waarop per apparaat staat aangegeven ho
veel keer u perweek een meting moet doen (zie onderstaande afbeelding). 
Dit verschilt per persoon en is op basis van uw patientendossier zorgvuldig samengesteld. 
De stappenteller (move ecg) kunt u iedere ochtend bij het opstaan omdoen en wanneer u
gaat slapen weer afdoen. 

Tijdens uw contactmoment met de arts of verpleegkundig specialist van het LUMC 
bespreekt u de metingen en hoe het met u gaat. 
Uw persoonlijke streefwaarden kunt u vinden op het uitgifteformulier, onder 
meetinstructies. Wanneer een meting meerdere keren buiten uw streefwaarden zit, neem
dan contact op met het ziekenhuis: via hartpoli@lumc.nl of 071-5263714 
(tijdens kantooruren). De hartpoli streeft ernaar om een email binnen twee werkdagen te
beantwoorden. 
Buiten kantooruren adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Wat doet het LUMC met de metingen?
De arts of verpleegkundig specialist van het LUMC kan 
uw metingen in uw patiëntendossier 
inzien. Tijdens het contact met uw zorgverlener 
bespreekt u de metingen en hoe het met u 
gaat.

Let op: Uw zorgverlener zal uw metingen niet direct bekijken, dit doet hij of zij op een zelf
gekozen moment. Heeft u klachten dan moet u zelf contact opnemen met de hartpoli. 
The BOX is geen vervanging van spoedeisende zorg. Mocht er spoedeisende zorg nodig zijn 
dan kunt u de alarmcentrale 112 bellen.
Er zit een vertraging in het doorsturen van uw metingen naar uw elektronisch 
patiëntendossier van maximaal 24 uur. Dit betekent dat uw zorgverlener tijdens het contact 
uw laatste metingen mogelijk nog niet kan zien in uw dossier.  
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BLOEDDRUK

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 

boven 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 plus teken (+) verschijnen. Vervolgens 

staat er bpm. Druk vervolgens nog 1 keer kort op de knop, de bpm start met de meting.
5.    De meting wordt aangegeven op de bpm. Druk de knop nogmaals in, nu verschijnt 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 elek-

tronisch patiëntendossier. 

• Uw bloeddrukmetingen zijn het meest betrouwbaar wanneer u telkens dezelfde arm
   gebruikt voor de meting en op hetzelfde tijdstip meet.
• Gebruikt u bloeddrukverlagende medicatie dan graag een meting maken twee uur na uw
   medicatie inname. 
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GEWICHT

Om een betrouwbare meting te krijgen, zijn de volgende punten belangrijk:
• Weeg altijd op hetzelfde moment en onder dezelfde omstandigheden (bijvoorbeeld 

met of zonder kleding).
• Verplaatst u de weegschaal, wacht dan 10 seconden voordat u start met wegen. 
• Staat de weegschaal op een tapijt, gebruik dan de tapijtdopjes die meegeleverd zijn 

bij de weegschaal. 

1. Ga op de weegschaal staan.
2. U ziet het gewicht verschijnen op het scherm van de weegschaal.
3. De meting is nu ook terug te zien in de LUMC Care app (daar kan enige vertraging in 

zitten). 

Het kan zijn dat uw gewicht en bloeddrukmeting niet direct in de LUMC Care app 
te zien zijn. Als u de Health Mate app opent en daarna de LUMC Care app dan wor-
den uw gegevens automatisch toegevoegd. Installeert u de weegschaal en bloed-
drukmeter via Wi-Fi dan gebeurt dit zonder dat u de Helath Mate app opent. 
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1. Leg uw arm met horloge om de pols rustig op een tafel en houdt met de andere 

hand het horloge vast.
2.    Druk eenmaal kort op de knop aan de zijkant van het horloge en plaats direct hierna 

uw vingers op de zilverkleurige rand van het horloge. U ziet de kleine oranje stap-
penteller wijzer naar de 100 gaan en rustig aftellen naar 0. 

3.    Het horloge maakt nu een ecg van 30 seconden en start gelijk bij de eerste aanra-
king. Blijf tijdens het maken van het ecg rustig zitten en praat niet.

4.    Het horloge trilt twee keer als het ecg klaar is.
6.    Uw ecg komt automatisch terecht in uw patientendossier, u hoeft daarvoor niets te 

doen. 

Let op! Als u bij het maken van het ecg de knop te lang ingedrukt houdt, wordt er een
activiteit gestart. Mocht dit het geval zijn druk de knop dan nogmaals in en begin 
opnieuw met de bovengenoemde stappen. 

Uw ECG is niet te zien in de LUMC Care app alleen in de Health Mate app.  
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De stappenteller staat standaard ingesteld op 10000 stappen per dag. Let op dit is een
indicatie.
Het horloge verbindt uw beweeggegevens met de LUMC Care app. Zorg dat de locatie-
voorziening en Bluetooth van uw smartphone of tablet aanstaan. Als het horloge in het 
bereik is van uw smartphone of tablet, dan kunt u uw gegevens terugvinden in de Health 
Mate app en LUMC care app.

Let op: naar de data van het slaapritme (als u het horloge ’snachts draagt) wordt niet 
gekeken door uw zorgverlener. 

Handig om te weten over de stappenteller
- Het horloge is niet waterdicht, u kunt er wel mee douchen.  
- De wijzer van de stappenteller gaat om 12 uur ‘s nachts automatisch op nul. 
- De batterij gaat ongveer 12 maanden mee. mocht uw horloge snel leeg zijn dan kunt u
  contact opnemen met de box support.  
- Het horloge neemt de tijd aan van uw telefoon of tablet. 

Het kan zijn dat uw stappen niet direct in de LUMC Care app te zien zijn. Als u de Health 
Mate app opent en daarna de LUMC Care app, dan worden uw gegevens automatisch 
toegevoegd. 
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U vult een nieuwe vragenlijst in door op Vragenlijst in de LUMC Care app te klikken.
De vragenlijst bestaat uit meerdere vragen over uw gezondheid en hoe uw hartklachten 
uw leven beïnvloeden. U kunt de vragenlijst maar 1 keer per dag invullen. 

De vragenlijst wordt niet dagelijks nagekeken. 

Ik voel me
Dagelijks kunt u een smiley aanvinken om aan te geven hoe u zich voelt.
Let op: bij het invullen van een smiley wordt  hier niet direct op gereageerd. U bent hier
zelf verantwoordelijk voor. U kunt dit maar 1 keer per dag invullen. 

Contact met uw zorgverlener
Voor het contact met de arts of verpleegkundig specialist van het LUMC komt u niet altijd 
naar het ziekenhuis. 
Een aantal afspraken krijgt u digitaal via een videoconsult. 
Dit kunt u vergelijken met Skypen of Facetimen. U krijgt hiervoor per e-mail een link met
de afspraak. Daarnaast heeft u ook een aantal afspraken in het ziekenhuis.

Meer informatie over het videoconsult vindt u in de meegeleverde folder 
“Het digitale spreekuur Webcamconsult”.

Afronding
U gebruikt de hartinfarct-box voor een periode van 12 maanden, tenzij tijdens het traject 
van The Box anders is besloten door uw zorgverlener. 
U mag de apparatuur houden en blijven gebruiken. 
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Belangrijk
 
“The BOX” is een extra dienst binnen uw zorgtraject van het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). 
De thuismeetapparatuur is bedoeld om uzelf te monitoren. Deze apparatuur is geen 
vervanging voor medisch advies of de diagnose van een arts.  
Als patiënt blijft u zelf verantwoordelijk voor het vragen om extra hulp wanneer dat 
nodig lijkt.

Heeft u spoedeisende klachten, bel dan 112.  
Heeft u gezondheidsklachten die niet tot het volgende contactmoment kunnen wachten 
en maakt u zich zorgen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de 
hartpoli via hartpoli@lumc.nl of 071-5263714 (tijdens kantooruren). 
Buiten kantooruren adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of de 
huisartsenpost.

Heeft u een vraag over de thuismeetapparatuur en het koppelen van de apparaten, neem 
dan contact op met het team van The Box. Let op dit is alleen voor technische vragen. 
De afdeling boxsupport kan niet helpen bij medische vragen. 

Email: boxsupport@lumc.nl vemeld altijd uw naam en geboortedatum in uw email.

Telefonisch: maandag tot en met vrijdag  tussen 9:00 tot en met 12:00 uur  
op 071-5297604.

Op de website www.hartlongcentrum.nl/thebox staat alle informatie omtrent The Box. Hier 
vindt u bijvoorbeeld het stappenplan voor het installeren van uw box. 
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www.hartlongcentrum.nl/thebox 
Technische ondersteuning: boxsupport@lumc.nl


