
Wanneer apparaatgegevens naar een ziekenhuis worden doorgestuurd, moet 
u in Glooko® het geüploade apparaat aan een patiënt toewijzen voordat
u de gegevens kunt raadplegen. Apparaatgegevens die niet aan een account
zijn toegewezen, worden 24 uur na het tijdstip van de upload uit het systeem
verwijderd.

Wanneer een patiënt deze gegevens echter van thuis uit doorstuurt naar een 
geactiveerd account, worden deze in het ziekenhuis zichtbaar onder 
de patiëntaccount, zonder dat hiervoor verdere actie is vereist. 

APPARATEN 
TOEWIJZEN 
IN GLOOKO®



Toewijzen aan [patient name]
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Apparaten toewijzen in Glooko®

Klik op het tabblad Apparaten toewijzen om een lijst te zien met alle apparaten die 
de afgelopen 24 uur zijn geüpload. 

Hier heeft u de optie om te filteren op Serienummer Terminal (Transmitter/Uploader) 
of Apparaattype (CGM, Meter of Pomp). 

Bekijk alle apparaten die in afwachting zijn van een toewijzing aan een patiëntaccount 
in het gedeelte Niet-toegewezen. Glooko probeert deze apparaten te matchen met 
een patiënt op basis van het serienummer van het apparaat. Apparaten die eerder al 
in het ziekenhuis werden geüpload, zullen worden weergegeven met een suggestie 
voor een patiënt.
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Zoek het apparaat dat u wenst toe te wijzen. Hieronder vindt u de meest 
voorkomende scenario's:

*als deze patiënt voor het eerst gegevens
doorstuurt naar het ziekenhuis

Nieuwe patiënt 
voor Glooko

Bestaande patiënt

Patiënt die gegevens 
deelt van thuis uit

Nieuw apparaat

Bestaand apparaat

Toewijzen (+ Nieuwe 
patiënt aanmaken)*

Toewijzen aan 
[patient name]

(+ bevestiging Geb.datum)*  



Als een apparaat is toegewezen, verandert de status van Niet toegewezen in Recent 
toegewezen. U kunt de patiëntgegevens dan raadplegen door op de naam van de 
patiënt te klikken. Een apparaat behoudt 24 uur lang de status “Recent toegewezen”. 
Daarna wordt deze automatisch uit de lijst verwijderd en worden de gegevens verder 
bewaard onder het account waaraan het apparaat werd toegewezen.

Als u echter de patiënt die aan dit apparaat is toegewezen wenst te wijzigen, klikt 
u op Toewijzen aan andere patiënt. U zal gevraagd worden om een bestaand 
patiëntenaccount te zoeken of een nieuw patiëntenaccount aan te maken. 

Patiëntenaccounts zoeken of aanmaken in Glooko®
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Als er geen match wordt gevonden, wordt het 
apparaat gemarkeerd als een Nieuw apparaat en 
heeft u de optie om te Toewijzen. Nadat u heeft 
geklikt op Toewijzen, wordt u gevraagd een bestaand 
patiëntaccount te zoeken of een nieuw patiëntaccount 
aan te maken.

Als er een match is gevonden: u heeft de optie 
Toewijzen aan [Patient Name]. Door te klikken op 
Toewijzen aan [Patient Name] worden de gegevens 
aan deze patiënt toegewezen zonder dat dit verdere 
actie behoeft. 

Als de patiënt de volgende keer met hetzelfde apparaat uploadt, kunt u de upload 
eenvoudig aan (Patient Name) toewijzen.

Toewijzen (+ Nieuwe  
patiënt aanmaken)*

Toewijzen aan  
[patient name]

(+ bevestiging Geb.datum)*  
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Patiëntenaccounts activeren in Glooko®

In het tabblad Patiënten raadplegen kunt u bestaande patiënten uitnodigen 
om hun account te activeren. Met een geactiveerd Glooko®-account kan het 
ziekenhuis de gegevens die door de patiënt van thuis uit worden doorgestuurd 
raadplegen.

De patiënt kan worden uitgenodigd of kan op een later moment worden 
herinnerd door te klikken op (Uitnodiging opnieuw verzenden) in het tabblad 
Patiënten raadplegen.

Het is ook mogelijk een patiënt uit 
te nodigen zijn/haar account te 
activeren door het e-mailadres van de 
patiënt in het formulier in te voeren, 
dat verschijnt op het moment dat er 
een account wordt aangemaakt.

Wettelijk producent  
Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Verenigde Staten

EC rep
Glooko AB
Nellickevägen 20
SE 412 63 Göteborg
Zweden

M
K

TG
-0

12
1-

N
L-

nl
 0

1


