EMMA HEALTHPRO SNELHANDLEIDING
U kunt inloggen met uw Emma Healthpro account op het computer dashboard:
https://emma.medicinemen.eu/emma/
Het Monitoring dashboard wordt geopend.

Figuur 1 Het Monitor dashboard

EEN PATIENT TOEVOEGEN VIA DE WIZARD
U kunt een patient toevoegen op het Monitor dashboard. Het wordt sterk geadviseerd om de
wizard samen met de patient in te vullen. Het is belangrijk dat de persoon de regie over
zijn/haar gegevens houdt. Enkel de patient mag anderen toestemming geven deze gegevens
in te zien.
Klik op ‘+ Nieuwe patient’ (Afb. 1). Een pagina met in te vullen gegevens verschijnt (Afb. 2).

Figuur 2 Meetarm

Het is belangrijk dat u de armomtrek opmeet. Sommige patienten (1 op 10) hebben te kleine
of te grote bovenarmen voor de standaard manchetmaat. Meet een patient met een onjuiste
manchet, dan is de gemeten waarde niet betrouwbaar. Indien een patient een SML en XL
manchet nodig heeft zullen wij altijd het bloeddrukmeetpakket direct naar de patient sturen.
Als u op “volgende” drukt verschijnt de volgende pagina (afb. 3).
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Figuur 3 Pakketinstructies

Het Diagnostiek pakket is bedoeld voor een eenmalige weekmeting; kiest u Monitoring
pakket, dan blijven het pakket en de bloeddrukmeter voor langere tijd bij de patiënt en kunt
u het verloop van de bloeddruk blijven volgen.
Hebt u bloeddrukmeetpakketten op de praktijk beschikbaar, kies dan voor Balie Afgifte. U
dient dan het pakketnummer van het bloeddrukmeetpakket dat u aan de patiënt mee geeft
in te vullen. Druk hierna op “volgende”.

Figuur 4 Patientgegevens

Het patiëntnummer is het nummer dat u binnen uw eigen praktijk gebruikt. Dit is handig om
een patiënt later bij het zoeken uniek te kunnen identificeren.
Bij “Zorgverzekeraar” kiest u uit een dropdownlijst de verzekeraar van uw patiënt. Deze vraag
wordt gesteld vanwege de vergoedingsmogelijkheden. Is het niet bekend, dan kunt u de keuze
“onbekend” invullen.
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Het vinkje linksonder is verplicht. Het is belangrijk dat de persoon
toestemmingsverklaring/bruikleenovereenkomst heeft gelezen en ondertekend.

de

Op de volgende pagina voegt u mensen toe aan de Community van de persoon. Het is
belangrijk dat de persoon toestemming geeft om Emma Support toe te voegen. Wanneer de
persoon dit niet wilt kan een machtiging verwijderd worden door op de prullenbak rechts te
klikken (Afb 5).

Figuur 5 Communityleden toevoegen in de wizard

Klik op ‘Opslaan’.
Op de volgende pagina kunt u vragen(lijsten) voor de persoon toevoegen. Druk echter op
‘Overslaan’. De wizard is nu succesvol doorlopen en de persoon is aangemeld.
De patiënt ontvangt onmiddellijk na afronding een activatiemail op het opgegeven
emailadres. Daarmee kan hij/zij thuis het persoonlijk wachtwoord aanmaken.
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