
AAN DE SLAG  
MET GLOOKO®

EN GEGEVENS UPLOADEN



Er zijn twee voorkeursmanieren om aan de slag te gaan met Glooko:
1. Activeer een account dat is aangemaakt door uw zorgverlener. Door uw 

ziekenhuisaccount te activeren kunt u thuis gegevens bekijken en uploaden. 

2. Maak thuis een account aan en maak vervolgens verbinding met het ziekenhuis 
met de ProConnect-code van het ziekenhuis.

LET OP: Om dubbele accounts te voorkomen, moet u thuis geen account aanmaken als uw zorgverle-
ner al een Clinic-account heeft aangemaakt voor u. 

2.  Een patiëntenaccount maken vanuit huis
Controleer voordat u een account maakt of uw 
zorgverlener er een op uw naam heeft gemaakt. Het 
is mogelijk om een Glooko®-account aan te maken via 
de website of met de Glooko® Mobile App.

2a. Ga naar join.glooko.com. U maakt een account door 
uw naam, e-mailadres, geboortedatum, land en 
(eventueel) telefoonnummer, etc. op te geven.

2b. Bij het maken van een account via de Glooko® Mobile 
App volgt u dezelfde stappen als bij het maken van 
een account op uw pc. Scan de QR-code rechts of 
dowload de app via Google Play of de App Store.

LET OP: Minderjarigen hebben de toestemming van hun 
ouders nodig.

GEGEVENS RAADPLEGEN 
Om uw gegevens te raadplegen meldt u zich aan op my.glooko.com op een mobiel 
apparaat of op een pc.
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1. Een patiëntenaccount activeren dat is gemaakt door uw 
zorgverlener

Een account kan op twee manieren worden geactiveerd:
1a. Via een e-mail met een uitnodiging  van uw zorgverlener. In 

dat geval moet u op de knop Account activeren klikken en 
de aanwijzingen op het scherm volgen om uw account te 
activeren.

1b. Uw ziekenhuis kan u ook een gedrukte pdf geven van uw 
rapporten met een unieke QR-code. U kunt uw account 
activeren door de QR-code op het voorblad te scannen en 
de instructies op het scherm te volgen.

1a.

1b.



UW APPARATEN VERBINDEN MET UW SMARTPHONE

1.  U kunt uw glucosemeter instellen via het menu 
Sync (rechterbovenhoek in het startscherm)

2.  Tik op Nieuw apparaat toevoegen (iOS) of 
Apparaat toevoegen (Android).

3.  Selecteer het juiste apparaat (Bloedglucosemeters, 
Continue glucosemonitor, Smartpennen, Verbonden 
apps of Fitness- en gezondheidsapparaten). 

4.  Selecteer uw meter uit de lijst en tik op Toevoegen.

EEN APPARAAT UPLOADEN IN DE MOBIELE APP

1.  Op het startscherm tikt u op Uw apparaat 
synchroniseren. 

2. Selecteer uw apparaat en volg de instructies 
op het scherm om uw apparaat te 
synchroniseren en uw gegevens te uploaden.

 De Glooko® Mobile App informeert u en geeft 
u instructies als u een andere methode moet 
gebruiken om uw gegevens te uploaden.

GEGEVENS UPLOADEN

GEGEVENS DELEN 
Indien u zelf uw account maakt, kunt u gegevens delen met 
uw ziekenhuis door de ProConnect-code van het ziekenhuis 
in te voeren. Deze code is uniek voor uw kliniek.

De ProConnect-code wordt toegevoegd op de pagina 
Instellingen onder het tabblad Account.

De ProConnect-code van mijn ziekenhuis:

Als patiënt kunt u uw patiëntenaccount delen met meerdere 
ziekenhuizen. De ProConnect-code van uw ziekenhuis kan 
ook worden toegevoegd via de Glooko® Mobile App. 

Als u per e-mail een uitnodiging hebt ontvangen van uw 
ziekenhuis, is de ProConnect-code al ingevuld. 
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3a. Start Glooko Uploader® door te dubbelklikken op het pictogram op uw pc.

  b. Meld u aan op uw Glooko®-account. 

  c.  Nadat u de kabel op de computer hebt aangesloten, sluit u het 
diabetesapparaat aan op de kabel. Glooko Uploader® gaat automatisch op 
zoek naar het apparaat.

  d.  Daarna start de overdracht van gegevens naar Glooko®. 

  e.  Zodra de upload klaar is, laat Glooko® Uploader u dit weten. 

GLOOKO® UPLOADER

1. Klik op Glooko® Uploader downloaden 
in het tabblad Apps en apparaten van de 
Instellingenpagina in uw Glooko®-account. 

2. Download de app voor Mac/PC en volg de 
installatie-instructies.

3b 3c 3d 3e

Meer informatie is terug te vinden op support.glooko.com
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DE APPS KOPPELEN VIA UW PC

1.  U kunt uw verbinding met externe apps instellen door naar de Instellingenpagina 
te gaan in uw Glooko®-account. 

2. In de Instellingenpagina scrolt u door 
naar het tabblad Apps en apparaten 
waarin u de mogelijkheid hebt om 
een verbinding te maken met de 
Diabetes & Health-apps.

3. Selecteer de juiste app en ga door met uw identificatiegegevens voor de 
geselecteerde app om een verbinding tot stand te brengen.


