
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 drie
maanden heeft u wel een afspraak op de poli.

 Wij volgen u ongeveer 3 maanden middels
The Box. Tenzij anders vermeld door de arts of 
verpleegkundig specialist.

 U krijgt onder andere een:

- Bloeddrukmeter
- Weegschaal
- Stappenteller
- Kardia (om een ecg te maken)
- Thermometer
- Cardio Secur (om een ECG mee te maken)



WAT VINDT U IN UW BOX?

 In uw Box vindt u naast de apparatuur die hiervoor benoemd zijn ook nog
het volgende:

- Handleidingen
In The Box vindt u handleidingen die door ons gemaakt zijn:
- Health Mate
- Kardia
- Cardio Secur
- Withings Thermo
- Thuismetingen
- Webcamconsult



BELANGRIJK!

Lees aandachtig elke pagina van dit stappenplan door voor u start 
met de installatie van The Box .

Mocht u er na dit stappenplan nog niet uitkomen met de installatie, 
dan helpen wij u hier graag bij.

U kunt ons het beste bereiken via het volgende e-mailadres:

boxsupport@lumc.nl



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.

Bij iedere telefoon werkt het anders om de Wi-Fi 
aan te zetten. Kunt u het niet vinden vraag dan
iemand in uw omgeving om hulp.



HEALTH MATE EN THERMO APP 

Nu kunt u de Health Mate en Thermo app 
installeren. 

1. U gaat naar de Playstore of Apple store.

2. Tik Health Mate in de zoekbalk in en druk op 
installeren, zie afbeelding 1. 

3. Health Mate wordt nu geïnstalleerd op uw 
telefoon.

4. Tik Thermo Withings in de zoekbalk in en 
druk op installeren, zie afbeelding 2. 

5. Thermo Withings wordt nu geïnstalleerd. 



CARDIO SECUR EN KARDIA APP 

Nu kunt u de Cardio Secur en Kardia
app installeren. 

1. Tik Cardio Secur in de zoekbalk in en 
druk op installeren, zie afbeelding 1.

3. Cardio Secur wordt nu geïnstalleerd 
op uw telefoon.

4. Tik Kardia in de zoekbalk in en druk 
op installeren, zie afbeelding 2. 

5. Kardia app wordt nu geïnstalleerd. 



HEALTH MATE INLOGGEN
U kunt nu inloggen op de Health Mate app. 

1. Pak uw afgifte formulier erbij die u van 
het ziekenhuis heeft ontvangen, zie
afbeelding 1.

2. Open de Health Mate app en tik op
inloggen, zie afbeelding 2.

3. Zodra het scherm op afbeelding 3 
opkomt, tik op “inloggen met uw e-mail”.

4. Vul het door ons gegeven e-mail adres
(eindigt altijd met hlc.nl) en wachtwoord
in zoals bij afbeelding 4. Deze
inloggegevens zijn te vinden op het 
afgifteformulier in uw Box, zie afbeelding
1.

Let op maak niet zelf een account aan met 
uw eigen email!



APPARATUUR INSTALLEREN VAN HEALTH MATE 

Nu gaat u het volgende installeren:
- Weegschaal
- Bloeddrukmeter
- Horloge (stappenteller)

1.U gaat onder in de app naar
Apparaten, zie afbeelding 1.

2.Dan klikt u op installeer een
apparaat, zie afbeelding 2.



WEEGSCHAAL INSTALLEREN

U geeft goedkeuring
voor bluetooth

U tikt weegschalen
aan

U tikt Body aan U tikt installeren
aan



WEEGSCHAAL INSTALLATIE

1. U haalt de weegschaal uit
de doos.

2. Onder op de weegschaal, 
bij de batterijen, vindt u 
een labeltje dat u er uit
trekt.

3. U houdt het knopje 3 hele 
seconden ingedrukt.

4. U tikt op volgende op de 
app zoals aangegeven op 
de afbeelding hiernaast. 



WEEGSCHAAL INSTALLATIE

Er wordt gezocht naar uw
weegschaal

Uw weegschaal is gevonden
tik op volgende

Tik op geen Wi-Fi,bij
koppeling via bluetooth

Tik op overslaan



WEEGSCHAAL INSTALLATIE

Uw weegschaal is klaar voor gebruik
en staat in de lijst van apparatuur

Tik op overslaan Tik op overslaan Tik op OKTik op volgende



WEEGSCHAAL INFORMATIE

 De weegschaal kan via uw Wi-Fi netwerk
worden geinstalleerd voor meer bereik. Dit
kunt u vinden via:
Apparaten→ Body → instellingen→
Configuratie→ instellen van een Wi-Fi 
verbinding. 

 Via de weegschaal kunt u uw
streefgewicht, het weer of uw BMI 
instellen. Dit kunt u vinden via:
Apparaten→Schermen personaliseren. 

 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 apparaten en Tik
rechts bovenin op de +

Tik op Bloeddrukmeters Tik op BPM connect Tik op installeren Houd de knop op de BPM 
ingedrukt tot er Setup verschijnt
en tik dan in de app op volgende



BLOEDDRUKMETER INSTALLATIE

Uw telefoon/tablet zoekt
de bloeddrukmeter

Tik op volgende
Tik op geen Wi-Fi, bij
koppeling via bluetooth

Tik op klaar Tik op volgende



BLOEDDRUKMETER INSTALLATIE

Tik op volgende Tik op Mijn eerste
meting doen

Tik ok OKTik op volgende Uw bloeddrukmeter is geïnstalleerd
en staat in de lijst van apparaten. 



MOVE HORLOGE INSTALLEREN

Tik aan horloges Tik aan Withings Move Tik op installeren Houd de knop aan de zijkant
van uw horloge ingedrukt
totdat deze trilt (soms
meerdere keren nodig) en tik
dan op volgende

Ga naar apparaten en Tik
rechts bovenin op de +



MOVE HORLOGE INSTALLATIE

Tik op volgende Tik op Pair Tik op volgendeUw apparaat zoekt naar
uw Move horloge

Uw telefoon/tablet zoekt
naar uw Move  



MOVE HORLOGE INSTALLATIE

Tik op het rondje Tik op overslaan Tik op Ja Tik op volgende Tik op volgende



MOVE HORLOGE INSTALLATIE

Tik op volgende
Sleep het rondje naar boven of 
beneden voor het aantal
stappen per dag, vervolgens OK
OK

Tik op volgende Tik op volgende Tik op volgende



MOVE HORLOGE INSTALLATIE

Tik op volgende Tik op volgende Tik op volgende Tik op We beginnen

Het Move horloge is 
geïnstalleerd en staat in de 
lijst van apparaten



WITHINGS MOVE INFORMATIE

 Het Move horloge is niet waterdicht, 
wel kunt u ermee douchen.

 Het Move horloge kan uw
slaapregistratie bijhouden als u deze ‘s 
nachts omhoudt. Dit hoeft overigens
niet, deze gegevens worden niet
nagekeken.

 De wijzer van de stappenteller gaat om 
12 uur ‘s nachts automatisch op nul.

 De batterij gaat ongeveer 18 maanden
mee. 



THERMO APP INLOGGEN
U kunt nu inloggen op de thermo app. 

1. Open de Health Mate app en tik op
inloggen, zie afbeelding 1.

2. Zodra het scherm op afbeelding 2 
opkomt, tik op “inloggen met uw e-
mail”.

3. Vul het door ons gegeven e-mail 
adres en wachtwoord in zoals bij
afbeelding 3. Deze inloggegevens
zijn te vinden op het afgifteformulier
in uw Box (zie afbeelding 4).

Let op maak niet zelf een account aan
met uw eigen email!



THERMOMETER INSTALLATIE

Voor Android gebruikers
druk op OK

Tik op Install 
Houd de knop van de 
thermometer ingedrukt
tot u Setup ziet
verschijnen en tik op 
Next 

Tik op Next Tik op I don’t have a Wi-Fi 
network.



THERMOMETER INSTALLATIE

Uw telefoon/tablet zoekt
naar uw thermometer  

Tik op Done Doorloop de instructies tik
op start

Mocht u de app openen
dan kan het zijn dat u de 
onderste blauwe balk ziet
verschijnen. Tik deze aan. 

Tik aan Select all en 
vervolgens tikt u op het 
rondje



THERMOMETER INFORMATIE

 De thermometer werkt op batterijen en geeft in de 
app aan wanneer deze bijna leeg is. 

 De thermometer kunt u op uw Wi-Fi netwerk
aansluiten voor meer bereik. Dit doet u als volgt:
rechstbovenin het tandwieltje→Tik aan uw thermo 
→Configure a Wi-fi network. 

 Ook in de Health Mate app kunt u uw metingen van 
de thermometer terugvinden. 



KARDIA  APP INLOGGEN

Ga naar de Kardia app en klik op 
Maak een account aan

1. Klik de eerste twee vakjes aan en druk dan op akkoord.
2. Vul uw inlognaam en wachtwoord in.
3. Vul de gegevens in, dit hoeft niet naar waarheid.
4. Heeft u een doorverwijzingscode, druk op nee.
5. Druk op de groene knop Ga aan de slag.
6. Druk op de (bovenste) Kardia mobile.
7. Druk op volgende.
8. Druk op toegang verlenen aan uw microfoon.
9. Schakel uw NFC functie uit wanneer deze aanstaat. 



KARDIA GEBRUIK

Uw Kardia is klaar voor
gebruik wanneer u afbeelding
1 ziet verschijnen op uw
scherm. 

Maak zoals op afbeelding 2 
een ECG.

Let op: niet praten, zuchten of 
kuchen tijdens het maken van 
een ECG. 



KARDIA GEBRUIK

 Als uw ECG klaar is, vraagt de app altijd of u het ECG gemaakt heeft. Klik op ja 
dat was ik.

 Boven in het scherm geeft de app aan wat de uitslag is. Is deze normaal dan 
bent u klaar. Krijgt u een andere uitslag, dan moet u een ECG maken met de 
Cardio Secur. 

 Na 30 dagen zal de app zeggen dat uw proefversie is verlopen en dat u moet 
betalen.
Dit hoeft u echter niet te doen. U meet gewoon verder met de gratis versie. 
Het verschil is alleen dat uw ECG’s niet meer bewaard blijven in de app. Wel 
kunt u ze naar uw eigen e-mailadres mailen.  

 Let op: het ECG dat u maakt met de Kardia wordt niet doorgestuurd naar het 
ziekenhuis



CARDIO SECUR INLOGGEN

1. Open de Cardio Secur app en tik
op Ja, zie afbeelding 1.

2. Klik op inloggen zoals aan
gegeven staat op (afbeelding 2).

3. Vul het door ons gegeven e-mail 
adres (eindigt altijd met hlc.nl) 
en wachtwoord in op zoals op 
afbeelding 3.  Deze
inloggegevens zijn te vinden op 
het afgifteformulier in uw Box 
zoals afgebeeld op afbeelding 4. 
Vergeet niet twee vinkjes te
zetten zoals afgebeeld staat.

Let op maak niet zelf een account 
aan met uw eigen email!



CARDIO SECUR INSTALLATIE

Tik op gezondheidsgegevens
ingeven

Tik rechtbovenin
op het vinkje

Tik op Overslaan Tik op Klaar

U bent nu klaar om 
uw eerste referentie-
ECG te maken

Daarna blijft u 
automatisch ingelogd
in de app. 



CARDIO SECUR ECG MAKEN

Plak eerst de plakkers
op de Cardio Secur

Plak wit en geel zoals
afgebeeld staat

Plak rood zoals
afgebeeld staat

Plak groen zoals
afgebeeld staat



CARDIO SECUR ECG MAKEN

Ga rustig op een
stoel zitten. 

Voor vrouwen: 
zorg dat de BH 
uit is.

Houd het witte
staafje in uw
vuist.

Praat niet
tijdens het 
maken van een
ECG. 

Maak een ECG 
op een rustige
plek zonder
apparatuur die 
storing geeft, 
zoals een router. 

Zorg dat u rustig
en stil blijft
zitten tijdens
een ECG. 

Als er een rondje
verschijnt om 
uw hartslag, dan
wordt op dat
moment een
ecg gemaakt.

Zorg dat u de 
witte staaf in uw
vuist houdt.

Als uitslag geeft
de Cardio Secur
drie kleuren
- Wit (grijs)
- Geel
- Rood
Bij geel of rood: 
als u zich goed
voelt kunt u dit
negeren.

Bij het maken
van een nieuwe
ECG klikt u op 
het hartje met 
een plusje erin



OVERIGE INFORMATIE

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

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

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



WAT MAG U HOUDEN? 

 The Box metingen doet u na de operatie drie maanden lang. Daarna heeft u een
afspraak op de poli in het ziekenhuis. De Cardio Secur neemt u dan mee en levert
u in. De overage apparatuur mag u houden. 



HOE VAAK EEN METING? 

U heeft van het LUMC een fomulier meegekregen zoals hiernaast
staat afgebeeld.

Op dat formulier staat per apparaat hoe vaak u een meting moet
doen per week. 

Leids Universitair Medisch Centrum
TheBox Aortabox-OK

Patientgegevens Account

box-egyo@hlc.nlPatientnr

Naam

Telefoon

9083314

W.C. d Winter - de Mooij

071-4026119

De Aortabox-OK box bevat de volgende apparaten: Uw streefwaarden:

Bloeddrukmeter Serienr 0024E495B340

Te gebruiken 1 keer per dag

gedurende 2 weken

Ondergrens

Streefwaarde

Bovengrens

90

120

145 /

/

/

90

80

60 mm Hg

mm Hg

mm Hg

Meet uw bloeddruk in rust, circa 1 uur na het innemen van uw medicatie, 

op een vast tijdstip van de dag onder dezelfde omstandigheden.

Bovendruk / Onderdruk

Weegschaal Serienr 0103700546704956210024E498E204

Te gebruiken 1 keer per dag

gedurende 2 weken

Streef gewicht

Huidig gewicht kg

kg

Meet uw gewicht op een vast tijdstip van de dag onder dezelfde omstandigheden.

Thermometer Serienr 0024E49FCDC0

Te gebruiken 1 keer per dag

gedurende 2 weken

Temperatuur onder 37.8 ° C

Move ECG Serienr 3700546705991

Te gebruiken 1 keer per dag

gedurende 2 weken

Streefwaarde 5000 stappen per dag

Uw persoonlijke accountgegevens

box-egyo@hlc.nlInlognaam

Wachtwoord

Gebruik deze gegevens om in te 

loggen of accounts aan te maken 

in de benodigde applicaties.NK%zZNu0dH

Op www.hartlongcentrum.nl/thebox ziet u onder Handleidingen
hoe u stap voor stap de apparaten kunt installeren.

www.hartlongcentrum.nl/thebox

TheBox en de apparaten zijn geen vervanging voor spoedeisende zorg!
Heeft u spoedeisende zorg nodig, bel dan het alarmnummer 112

Technische ondersteuning: Kijk bij problemen eerst op www.hartlongcentrum.nl/thebox
onder Veelgestelde vragen. Komt u er dan nog niet uit: boxsupport@lumc.nl – 071-5297604

(aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur)



LET OP! 

The Box is geen vervanging van spoedeisende zorg. 

Uw metingen worden niet dagelijks
nagekeken. 

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

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 


