
WELKOM BIJ
THE BOX 

INSTALLATIE



THE BOX APPARATUUR

 Uw specialist heeft aangegeven dat u in aanmerking komt voor The Box, u ontvangt deze van het LUMC.
Hiermee kunt u thuis met verschillende apparatuur metingen doen die naar het ziekenhuis verzonden worden.

 In plaats van afspraken op de poli, heeft u contact
met uw specialist via webcamconsults. Na een
jaar zou u normaliter een poliafpraak hebben, 
maar door het coronavirus wordt ook
deze afspraak door een webcamconsult
vervangen. 

 Wij volgen u ongeveer een jaar door middel van
The Box. Krijgt u een tweede ablatie, dan vervolgen
wij de zorg aan u ook na deze ablatie weer voor
een jaar.

 U krijgt onder andere een:

-Bloeddrukmeter
-Weegschaal
-Move ecg (om een ecg mee te maken)



WAT VINDT U IN UW BOX?

 In uw Box vindt u het volgende:

Voor iedere patient is de box op maat gemaakt en dit houdt in dat niet iedereen dezelfde apparatuur
krijgt.
In dit stappenplan komt alle apparatuur aan bod die in The Box zou kunnen zitten.Heeft u bijvoorbeeld
geen weegschaal, dan kunt u dat stappenplan overslaan.

Apparaten: 

-Bloeddrukmeter
-Weegschaal
- Move ecg (om een ecg mee te maken)

Handleidingen
In The Box vindt u handleidingen die door ons gemaakt zijn. U vindt de volgende 
handleidingen in uw Box:
- Health mate
- Thuismetingen
- Webcamconsult



APP INSTALLATIE

U start met de installatie van de apps.

Zorg dat uw Wi-Fi of 4G aan staat, anders
kunnen de apps niet gedownload worden. 

Voor het aanzetten van uw Wi-Fi gaat u naar de 
instellingen van uw telefoon.

Het aanzetten van de Wi-Fi werkt bij iedere
telefoon anders. Kunt u het niet vinden, vraag dan
iemand in uw omgeving om hulp.



HEALTH MATE EN KARDIA APP 

Nu kunt u de Health Mate app 
installeren. 

1. U gaat naar de Playstore of Apple 
store.
2. Tik Health Mate in de zoekbalk en 
klik de  juiste app aan. Druk op 
installeren, zie afbeelding 1. 
3. Health Mate wordt nu geïnstalleerd.



HEALTH MATE 

U kunt nu inloggen op de Health Mate 
app. 

1. Open de Health Mate app en tik op Log in 
(inloggen), zie afbeelding 1.
Wij hebben uw account, zoals u op de 
bijgeleverde papieren kunt zien al voor u 
aangemaakt. 

2. Dan voert u, zoals u ziet op afbeelding 2,
uw inlognaam en wachtwoord in die u van 
het ziekenhuis heeft ontvangen.



APPARATUUR INSTALLEREN VAN HEALTH MATE 

Nu kunt u de weegschaal,de
bloeddrukmeter en het horloge installeren

U gaat onder in de app naar Devices 
(apparaten) zoals u ziet op afbeelding 1.

Dan klikt u op installeren, zie
afbeelding 2.



WEEGSCHAAL INSTALLEREN

U geeft goedkeuring
voor bluetooth

U tikt Scales 
(weegschalen) aan

U tikt Body  aan U tikt Install 
(installeren) aan



WEEGSCHAAL INSTALLATIE

 U haalt de weegschaal uit de 
doos.

 Onderop de weegschaal
vindt u een labeltje (bij de 
batterij), deze trekt u eruit.

 U houdt het knopje 3 hele 
seconden ingedrukt.

 U drukt op Next (volgende) in 
de app zoals aangegeven op 
de afbeelding hiernaast. 



WEEGSCHAAL INSTALLATIE

Er wordt gezocht naar uw
weegschaal

Uw weegschaal is gevonden, 
druk op Next (volgende)

Druk op geen Wi-Fi als u verder
wilt gaan met bluetooth

Druk op Next 



WEEGSCHAAL INSTALLATIE

Uw weegschaal is 
klaar voor gebruik

Druk op Skip 
(overslaan) 

Druk op Skip 
(overslaan) 

Druk op Done 
(klaar)



WEEGSCHAAL INFORMATIE

 De weegschaal kan via uw Wi-Fi 
netwerk worden geinstalleerd voor
meer bereik.

 Via de weegschaal kunt u uw
streefgewicht, het weer of uw BMI 
instellen.

 In de doos vindt u pootjes voor de 
weegschaal, voor als u thuis
vloerbedekking heeft.

 Meet altijd rond hetzelfde tijdstip en
onder dezelfde omstandigheden voor
het beste meetresultaat. 



BLOEDDRUKMETER INSTALLEREN

Ga naar Devices (apparaten) 
en druk rechts bovenin op de +

Ga naar de Bloeddrukmeters Ga naar BPM connect Druk op Install (installeren) Houd de knop op de BPM
ingedrukt tot er Setup verschijnt
op de bpm, en druk dan in de app 
op Next (volgende)



BLOEDDRUKMETER INSTALLATIE

Uw apparaat zoekt de BPM Druk op Next (volgende)
Druk op geen Wi-Fi als u door 
wilt gaan met bluetooth

BPM maakt connectie (soms
gaat dit samen met een
update) 

Druk op Done (klaar)



BLOEDDRUKMETER INSTALLATIE

Druk op Next (volgende) Druk op Next (volgende) Druk op Next (volgende) Druk op Take my first 
measurement 

Druk op Done (klaar)



BLOEDDRUKMETER INFORMATIE

 Uw bloeddrukmeter kan via uw Wi-Fi netwerk
geinstalleerd worden voor meer bereik.

 De bloeddrukmeter loopt op een accu die in 
de app aan geeft wanneer de accu bijna leeg
is. Via het snoertje kunt u de bloeddrukmeter
opladen. Deze zit in het doosje van de 
bloeddrukmeter.

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

 Gebruikt u bloeddrukverlagende medicijnen?
Meet dan pas een uur na inname van uw
medicatie.



MOVE ECG

 Het kan zijn dat u geen Move 
maar een Move ecg heeft
gekregen.
Hier volgt de installatie van 
het Move ecg horloge en 
gebruik. 



MOVE ECG INSTALLATIE

Ga naar Devices (apparaten) 
en kies Watches (horloge)

Kies dan Move ecg Druk op Install (installeren) Druk op Next (volgende) Druk op Next (volgende)



MOVE ECG INSTALLATIE

Druk op Next (volgende)Druk op Pair (koppelen) Druk op Yes (ja) Druk op Done (klaar) Druk op Next (volgende)



MOVE ECG INSTALLATIE

Druk op OK Druk op Next (volgende) Druk op Next (volgende) Druk op Next (volgende) Kies hier links of rechts
(waar u uw horloge draagt). 



MOVE ECG INSTALLATIE

Maak een ecg door eenmaal
op de knop te drukken en 
uw vingers zo te plaatsen
zoals afgebeeld. 

Ecg wordt gemaakt Druk op See results (zie
resultaat) 

Druk op Let’s begin 



OVERIGE INFORMATIE

 De eerste weken kijken wij met u mee of metingen goed binnenkomen. 
U krijgt hierover een email. Dit is alleen een bericht dat uw metingen
binnenkomen en geen inhoudelijke mail over uw metingen. 

 Heeft u thuis vragen over een apparaat of een apparat lijkt niet te werken? 
Dan kunt u ons bereiken per telefoon of email. 

Tel :       071-5297604 (9:00 – 12:00) 
E-mail: boxsupport@lumc.nl



HOE VAAK EEN METING? 

Horloge:
Elke dag (mag ‘s 
nachts af) 

Weegschaal:
1 x per week 

Bloeddrukmeter: 
1 x per week 

Let op!

U bent zelf verantwoordelijk
voor het maken van uw
metingen.

Meet op een vast tijdstip
zodat u het niet vergeet. 

Zowel bij een poli afspraak in 
het ziekenhuis als bij een 
webcam consult wordt er van 
te voren naar uw metingen 
gekeken.



LET OP! 

The Box is geen vervanging van de spoedzorg maar een toevoeging.

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. 

Uw metingen worden niet dagelijks
nagekeken. 
Net als bij een poli-afspraak wordt er vlak voor een
webcamconsult naar uw metingen gekeken



EINDE INSTALLATIE EN UITLEG THE BOX 

Dank u wel voor uw aandacht en mocht u nog vragen hebben dan horen wij het 
graag. 

 Tel :   071-5297604 (9:00 – 12:00) 
E-mail: boxsupport@lumc.nl

Vriendelijke groet,

E-Health assistentes Tineke , Jasperine en Angelina 


