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Beoogd gebruik
Glooko is gegevensbeheersoftware voor gebruik thuis en in professionele omgevingen om mensen
met diabetes en hun zorgverleners te helpen bij het doornemen, analyseren en evalueren van
apparaatgegevens ter ondersteuning van een effectief diabetesmanagementprogramma. Glooko
maakt verbinding met compatibele medische apparaten en trackers zodat gebruikers hun gegevens
naar het Glooko-systeem kunnen overbrengen.
Glooko is niet bedoeld om behandelbeslissingen te nemen of als vervanging van professioneel
advies van een zorgverlener.

Waarschuwingen
Glooko kan geen waarden meten of interpreteren en neemt geen beslissingen over de gegevens die
het overdraagt en het is evenmin bedoeld om automatische behandelbeslissingen te nemen of als
vervanging van deskundig oordeel. Medische diagnoses en behandelingen moeten alle
respectievelijk worden gesteld en uitgevoerd onder toezicht en controle van een gepaste medische
zorgverlener.
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1. Beginnen met Glooko®
Met Glooko kunnen mensen met diabetes gegevens van populaire bloedglucose- (BG) meters,
insulinepompen en smartpennen, continue glucosemonitors (CGM's) en gezondheids- en
fitnessapparaten synchroniseren en die informatie veilig delen met hun gezondheidszorgteams.
Met meerdere weergaveopties biedt Glooko inzicht in de schommelingen in glucosegegevens op
basis van geïntegreerde of handmatig toegevoegde leefpatroongegevens, waaronder
lichaamsbeweging, voedsel, koolhydraten en medicatie. U krijgt toegang tot Glooko via de Glooko®
Mobile App of de Glooko® Web App.
OPMERKING: Sommige schermen wisselen afhankelijk van extra functies. Raadpleeg Bijlage:
Aanvullende functies voor meer informatie.

1.1. Compatibiliteit
Glooko ondersteunt iOS-apparaten met OS 12.0 of later en Android-apparaten met OS 6.0 of later.
Glooko ondersteunt de volgende webbrowserversies:
•
•
•
•
•

Internet Explorer, versie 11 of later
Internet Explorer Edge, versie 44 of later
Google Chrome, versie 57 of later
Firefox, versie 51 of later
Safari, versie 8 of later

Om de compatibiliteit van uw diabetesapparaat vast te stellen, raadpleegt u de pagina
Compatibiliteit met Glooko.

MeterSync Blue*
De MeterSync Blue is een Bluetooth-apparaat dat wordt gebruikt met BG-meters die geen
Bluetooth hebben om gegevens van een diabetesapparaat te uploaden naar de Glooko® Mobile
App. Voor gedetailleerde instructies over het koppelen van de MeterSync Blue met uw mobiele
apparaat, raadpleegt u de snelstartgids voor MeterSync Blue.
* Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.

Glooko® Uploader
Als uw diabetesapparaat niet compatibel is met uw smartphone, en de PC/MAC-optie is beschikbaar
volgens de pagina Compatibiliteit, dan kunt u de Glooko® Uploader installeren om uw gegevens met
uw computer te uploaden. Raadpleeg de snelstartgids voor de Glooko® Uploader voor
gedetailleerde instructies over het gebruik van dit programma om gegevens te uploaden.
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1.2. Uw diabetesgegevens uploaden en bekijken
Nadat u hebt vastgesteld of uw diabetesapparaat compatibel is en welke methode u gaat gebruiken
om uw gegevens te uploaden, volgt u de stappen hieronder om te beginnen met het uploaden van
uw diabetesgegevens naar Glooko:

Stap 1: Meld u aan bij uw Glooko-account
Meld u aan bij uw Glooko-account via de Glooko® Mobile App of de Glooko® Web App.
Glooko® Mobile App: Installeer de app van de App Store of Google Play. Als u al een account hebt,
tikt u op Aanmelden, waarna u uw aanmeldinformatie invoert en opnieuw op Aanmelden tikt. Als u
geen account hebt, tikt u op Registeren en volgt u de prompts op het scherm om een nieuw
account aan te maken.
OPMERKING: Als u van uw zorgverlener of via een gesponsord programma een activeringscode hebt
gekregen, hebt u de optie om die code tijdens het registratieproces in te voeren.
Glooko® Web App: Ga naar my.glooko.com in uw webbrowser. Als u al een account hebt, voert u
uw aanmeldinformatie in en klikt u op Aanmelden. Als u geen account hebt, klikt u op de link om u
te registreren voor een nieuw account (of gaat u naar join.glooko.com) en volgt u de prompts op
het scherm om een nieuw account aan te maken.
OPMERKING: Als u via e-mail een activeringsverzoek hebt ontvangen met het bericht dat uw
zorgverlener voor u een account heeft aangemaakt, klikt u in de e-mail op de knop Account
activeren en volgt u de prompts op het scherm om uw account te activeren. Als u van uw
zorgverlener een activeringscode hebt gekregen, gaat u naar join.glooko.com/activate en volgt u de
prompts op het scherm om uw account te activeren.
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Stap 2: De gegevens van uw diabetesapparaat downloaden
Nadat u zich hebt aangemeld bij de Glooko® Mobile of Web App kunt u uw gegevens uploaden naar
uw Glooko-account.
Glooko® Mobile App: Tik vanuit het startscherm op Sync. Selecteer vervolgens uw apparaat of tik
op Nieuw apparaat; volg vervolgens de prompts op het scherm om uw apparaat te synchroniseren
en uw gegevens te uploaden.

Hardware bestellen:*
Als u synchronisatiehardware moet bestellen, tikt u op Hardware nodig om deze apparaten te
synchroniseren? Hier bestellen of selecteer Synchronisatiehardware bestellen in de navigatiebalk
aan de zijkant () op Android-apparaten of in het menu Meer op iOS-apparaten.
*Alleen van toepassing in de Verenigde Staten en Canada
Glooko® Web App: Synchroniseer uw diabetesapparaat en upload uw gegevens met de Glooko®
Uploader.
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Stap 3: Uw diabetesgegevens bekijken
Nadat uw gegevens zijn geüpload, kunt u ze bekijken in de Glooko mobile app of de Glooko-webapp.
Schakel heen weer tussen de verschillende schermen om uw gegevens op meerdere manieren te
bekijken – en genereer rapporten waarmee u die gegevens kunt afdrukken, delen of opslaan.
Voor meer informatie gaat u naar Grafieken en trends bekijken.

OPMERKING: Al uw insulinegegevens worden samen gegroepeerd als Insuline, tenzij u
insulinegegevens van een insulinepomp en smartpen (en/of met de hand ingevoerde gegevens)
heeft. In dat geval worden insulinepompgegevens weergegeven als Insuline - Pomp terwijl
smartpen- (en/of met de hand ingevoerde) insulinegegevens worden weergegeven als Insuline Overige. Indien een patiënt een Omnipod®5-pomp heeft of een pomp met Basal-IQ of Control-IQ,
geeft de overzichtspagina in de Glooko web app onder Insuline een extra informatiekaart weer met
de titel Systeemgegevens. Raadpleeg Bijlage: Aanvullende functies voor meer informatie.
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2. Overzicht Glooko® Mobile App
Er zijn een aantal functies in de Glooko® Mobile App die waarde toevoegen aan uw
diabetesmanagementprogramma en ervoor zorgen dat Glooko gemakkelijker kan worden
geïntegreerd met uw leefstijl. Door van deze functies te profiteren, kunt u uw diabetesgegevens
gemakkelijk traceren, uploaden en delen, waar u ook bent.

2.1. Profiel beheren
In uw profiel kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en bijwerken, een ProConnect-code
toevoegen, uw apparaatinstellingen beheren, uw account verwijderen of u afmelden van uw
account en meer.
Voor toegang tot uw profiel, selecteert u Profiel in de navigatiebalk aan de zijkant () op Androidapparaten of in het menu Meer op iOS-apparaten, en wisselt u tussen de tabbladen Persoonlijk,
Apparaten en Instellingen.
OPMERKING: Veel van deze extra instellingen kunt u configureren in de Glooko® Web App > Instellingen.

Persoonlijk
In Profiel > Persoonlijk kunt u standaard demografische
informatie bekijken en bijwerken, een ProConnect-code
toevoegen en uw account verwijderen of u hierbij afmelden.
Om uw informatie bij te werken, tikt u op een item om de
geselecteerde waarde te wijzigen. Tik op Gereed, indien van
toepassing, om uw veranderingen door te voeren.
OPMERKING: Naam, E-mail en Geslacht kunnen alleen worden
bijgewerkt in de Glooko® Web App > Instellingen.

Een ProConnect-code toevoegen
Als uw zorgverlener(s) ook Glooko gebruiken, kunt u hun
ProConnect-code(s) aan uw account toevoegen om uw diabetesgegevens automatisch met hen te
delen via de veilige cloud.
OPMERKING: U kunt maximaal vijf (5) ProConnect-codes aan uw account toevoegen.
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Een nieuwe ProConnect-code toevoegen:
1. Tik in Profiel > Persoonlijk op ProConnect.
2. Selecteer + CODE TOEVOEGEN.
3. Wanneer u wordt gevraagd te bevestigen of u door wilt gaan, tikt u op Doorgaan.
4. Voer de ProConnect-code in.
5. Tik op Verzenden.
6. Tik op OK om op te slaan.
TIP: U kunt een ProConnect-code ook in de Glooko-web-app toevoegen in Instellingen > Account.

Apparaten
In Profiel > Apparaten kunt u een MeterSync Blue-apparaat
instellen, metertijdinstellingen bekijken, een Apple Healthaccount verbinden en synchroniseren via de MeterSync cable
in- en uitschakelen.
Om uw Apparaten bij te werken, tikt u op een item en
wijzigt de instellingen naar wens. Tik op Gereed, indien
van toepassing, om uw veranderingen door te voeren.

Verbinding maken met Apple Health
U kunt uw Apple Health-account verbinden met uw Glooko-account om BG- en CGM-waarden,
insulinegegevens en voedingsinformatie nagenoeg in realtime te synchroniseren.
OPMERKING: Voordat u uw Apple Health-account kunt verbinden, moet de Apple Health-app op uw
mobiele apparaat geïnstalleerd worden. U moet de Apple Health-app van binnenuit bijwerken,
zodat Glooko toegang kan krijgen tot uw gegevens.
Uw Apple Health-account verbinden:
1. Tik in Profiel > Apparaten op Apple Health-instellingen.
2. Tik op de gedeelde gegevenstypen (Koolhydraten, Calorieën, Vet, Eiwit, Insuline of
Bloedglucose) die u wilt inschakelen.
OPMERKING: Wanneer u op Bloedglucose tikt, wordt het delen van BG- en CGM-gegevens
ingeschakeld.
3. Wanneer de Apple Health-app opent:
• tikt u op Alle categorieën inschakelen of tikt u afwisselend op Bloedglucose,
Koolhydraten, Voedingsenergie, Insulinetoediening, Eiwit of Totaal vet om alleen die
gegevens te synchroniseren;
• tikt u op Toestaan om Glooko toegang te geven tot uw gegevens.
4. U wordt teruggestuurd naar de Glooko-app om uw gesynchroniseerde gegevens te bekijken.
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Instellingen
In Profiel > Instellingen kunt u uw Glooko-accountinstellingen
bekijken en bijwerken, zoals uw Glucosegegevensbron, Primedetectie, Meeteenheid*, Dagelijkse tijdsintervallen en BGstreefbereik. U kunt ook gegevens delen met Dexcom
inschakelen, een activatiecode toevoegen en pushmeldingen
beheren voor uw Glooko® Mobile App.
Om uw instellingen bij te werken, tikt u op een item om de
geselecteerde waarde te wijzigen. Tik op het vinkje (✓) of
selecteer Gereed, indien van toepassing, om uw veranderingen
door te voeren.
* Voor gebruikers in Canada, deze instelling is vergrendeld op
mmol/l en kan niet worden omgeschakeld naar mg/dl.

Prime-detectie*
Deze functie is beschikbaar voor patiënten die gebruik maken van een bepaald type smartpen.
Prime-detectie wordt automatisch ingeschakeld wanneer deze functie is toegelaten door de lokale
regelgeving in het land waar de patiënt verblijft. Als prime-detectie is ingeschakeld, kan Glooko
waarschijnlijke prime-doses uitsluiten van de insulinestatistieken en -grafieken. Alle doses worden
echter in Glooko bewaard en worden nooit gewist. In het logboek Historiek kunnen patiënten de
status van een dosis manueel wijzigen.

OPMERKING: Het algoritme voor prime-detectie is niet altijd nauwkeurig. De software detecteert
prime-doses van twee eenheden of minder binnen zes minuten vóór een andere insuline-injectie.
Als er te veel tijd is verstreken tussen de prime-dosis en de geïnjecteerde dosis, kan de prime-dosis
worden weergegeven als een geïnjecteerde dosis. U moet dan handmatig uw dosis als prime-dosis
aanmerken. U kunt dit doen door op de dosis te klikken in het logboek en te kiezen voor Primed.
* Slechts in een select aantal markten beschikbaar. Momenteel niet beschikbaar in de Verenigde Staten
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2.2. Gegevens handmatig toevoegen
Verschillende soorten gegevens, zoals A1c, Bloeddruk, Gewicht, Medicatie, Insuline, Voedsel en
Lichaamsbeweging, evenals aangepaste aantekeningen, kunnen met de hand aan uw Glooko mobile
app worden toegevoegd, zodat ze samen met de glucosegegevens kunnen worden bekeken als
trends en patronen.
Gegevens handmatig toevoegen:
1. Tik op de primaire navigatiebalk op Toevoegen (+).
2. Selecteer het type gegevens: A1c, Bloeddruk, Gewicht, Medicatie, Insuline, Voedsel,
Lichaamsbeweging of Aantekeningen.
3. Tik op het veld datum/tijd en pas zo nodig de datum en het tijdstip van de gegevensinvoer aan.
4. Zoek en/of selecteer (in uw lijst met Recente, Frequente of Aangepaste items) het/de
item(s) die u wilt opnemen met toevoeging van alle relevante details. Tik op Gereed en/of
het plus- (+) symbool om het item of de items toe te voegen.
• Om meerdere items (van verschillende typen) tegelijk toe te voegen, schakelt u tussen
de typen bovenaan het menu Gebeurtenis toevoegen en voegt u naar wens items toe
(geldt niet voor A1c, Bloeddruk of Gewicht).
5. Tik rechtsboven in het scherm op het vinkje (✓) om uw invoer op te slaan.
TIP: Om een voedselgebeurtenis toe te voegen, kunt u het item zoeken, uit Recente of Frequente items
selecteren, een Aangepast item toevoegen of een koolhydraatitem toevoegen. U kunt ook spraak of de
streepjescodescanner gebruiken door in de zoekbalk op het pictogram van de microfoon( ) of op het
pictogram van de streepjescode ( ) te tikken. Wanneer voedsel wordt toegevoegd, wordt het totale
aantal koolhydraten onderaan het scherm weergegeven (uitvouwen voor calorieën, vet en eiwit).
OPMERKING: De zoekfuncties voor voeding zijn nu beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans
en Italiaans. In andere talen kunt u wel een aangepast item of een koolhydraatitem toevoegen.
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2.3. Herinneringen instellen
In de Glooko® Mobile App kunt u herinneringen instellen voor Uw bloedsuiker controleren, Insuline
nemen, Medicatie nemen of u kunt een Aangepaste herinnering instellen. Op de gespecificeerde
herinneringstijd wordt u gewaarschuwd via een pushmelding op uw mobiele apparaat.
OPMERKING: Om pushmeldingen te ontvangen van Glooko, moet u de optie Pushmeldingen in
Profiel > Instellingen inschakelen.
Een herinnering aanmaken:
1. Selecteer Herinneringen in de navigatiebalk aan de
zijkant () op Android-apparaten of in het menu
Meer op iOS-apparaten.
2. Tik rechtsboven in het scherm op het plus-symbool
(+) om een nieuwe herinnering aan te maken.
3. Instellingen voor herinneringen configureren:
• Tijd van de dag: Tik en blader om de tijd van
de dag voor de herinnering te selecteren.
• Dag(en) van de week: Tik om een vinkje (✓) te
plaatsen naast de dag(en) van de week
waarop de herinnering moet verschijnen.
• Type(n) herinneringen selecteren: Tik om een
vinkje (✓)te plaatsen naast een of meer typen
herinneringen die u wilt toevoegen en voer
alle relevante informatie in.
4. Tik rechtsboven in het scherm op Opslaan om de
herinnering(en) in te schakelen.

2.4. Grafieken en trends bekijken
Glooko maakt de visualisatie van uw diabetesgezondheid gemakkelijker door u in één oogopslag
inzicht te geven in uw glucosegegevens in de vorm van Grafieken en Trends – verder kunt u
rapporten genereren om die gegevens op te slaan, af te drukken of te delen.
U krijgt toegang tot Grafieken en Trends door op de primaire navigatiebalk op Trends te tikken.
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Grafieken
Het tabblad Grafieken geeft een visuele voorstelling van uw BG-/CGM-,
Lichaamsbewegings-, Insuline- en Koolhydraatgegevens. Beschikbare
grafieken beslaan een periode van 1 week, 2 weken, 1 maand of 3
maanden.
Grafieken openen:
1. Tik op de primaire navigatiebalk op Trends.
2. Tik bovenin het scherm op het tabblad Grafieken.
3. De volgende grafieken worden weergegeven:
• BG-gemiddelde of CGM-gemiddelde
• Lichaamsbeweging
• Insuline
• Koolhydraten
• BG per Tijd van de dag of Dagelijks CGM-overzicht
4. Tik op de pijl omlaag () om een van de grafieken uit te
vouwen, en schuif naar links of rechts om per dag meer details
te zien.
TIP: Als u over BG- en CGM-gegevens beschikt, kunt u in Profiel >
Instellingen selecteren welke glucosegegevensbron zal worden
opgehaald.

Trends*
Op het tabblad Trends worden op basis van uw BG-/CGM-gegevens
Patronen, Vergelijkingen en Beste dagen weergegeven. Beschikbare
trends beslaan een periode van 1 week, 2 weken, 1 maand of 3
maanden.
OPMERKING: Voor goed inzicht moeten ten minste 15 dagen aan
gegevens beschikbaar zijn met ten minste twee waarden per dag.
Trends openen:
1. Tik op de primaire navigatiebalk op Trends.
2. Tik bovenin het scherm op het tabblad Trends.
3. De volgende trends worden weergegeven:
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•

Patronen: Deze geven de tijden van de dag aan waarop uw BG-/CGM-waarden vooral
hoog, laag of binnen uw streefbereik zijn. Patronen zijn alleen beschikbaar in het
tijdsinterval van 1 maand en worden alleen weergegeven als ze aanwezig zijn.
• Vergelijkingen: Deze helpen u de veranderingen in uw diabetesgegevens over het
verloop van tijd bijhouden door aan te geven hoe vaak uw BG-/CGM-waarden in de
geselecteerde periode hoog, laag of binnen bereik waren vergeleken met de vorige
periode.
• Beste dagen: Deze helpen u op basis van uw BG-/CGM-gegevens identificeren op welke
dagen het best met uw diabetesgezondheid werd omgegaan.
4. Tik op de pijl omlaag () om een Vergelijking uit te vouwen om meer details te zien.
TIP: Als u over BG- en CGM-gegevens beschikt, kunt u in Profiel > Instellingen selecteren welke
glucosegegevensbron zal worden opgehaald.
* Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.

2.5. Fitness- en Gezondheidsapps synchroniseren
Met de Glooko® Mobile App kunt u gegevens van uw lichaamsbewegingsroutines van
toonaangevende externe fitness- en gezondheidsapps integreren. Op die manier kunt u uw
activiteitsgegevens visualiseren en hoe deze correleren met uw glucose- en insulinegegevens.
Raadpleeg de pagina Glooko-compatibiliteit om te zien of uw fitness- of gezondheidsapp(s)
compatibel zijn met Glooko,
Uw fitness- of gezondheidsapp(s) met Glooko synchroniseren:
1. Tik rechtsboven in het scherm op Sync.
2. Tik op Nieuw apparaat.
3. Tik om een vinkje (✓) te plaatsen naast Fitness- en gezondheidsapparaten en tik vervolgens
op Doorgaan.
4. Tik om een vinkje (✓) te plaatsen naast het apparaat dat of de apparaten die uw wilt
synchroniseren.
5. Tik op Toevoegen.
6. Tik vervolgens op Verbinden om het configuratieproces voor elk nieuw apparaat af te
ronden.
• Na toevoeging van uw appara(a)t(en) kunt u het configuratieproces op een later tijdstip
afronden door in het menu Synchroniseren naast uw appara(a)t(en) op Instellen te
tikken.
7. Volg de prompts op het scherm om uw appara(a)t(en) met Glooko te verbinden.
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3. Overzicht Glooko® Web App
Met de Glooko® Web App krijgt u toegang tot uw glucose-, insuline-, koolhydraat- en
fitnessgegevens via samengevoegde analyses en rapportweergaven. Met grafieken en statistische
gegevens voor tijd van de dag en per datumbereik kunt u beter begrijpen hoe vaak uw
glucosewaarden onder, boven en binnen het normaalbereik vallen als gevolg van uw leefstijl en
zorgbeslissingen. Rapporten zijn gebaseerd op gegevens van uw bloedglucosemeter, insulinepomp,
continue glucosemonitor (CGM), fitness- en gezondheidsapps en handmatig in de Glooko mobile
app ingevoerde gebeurtenissen.

3.1. Instellingen beheren
Voor toegang tot uw accountinstellingen selecteert u rechtsboven in uw Glooko® Web App
Instellingen in het vervolgkeuzemenu. Op dit scherm hebt u de optie om de informatie in uw
Glooko-account bij te werken (inclusief uw E-mail, Wachtwoord en ProConnect-codes), uw
Gegevensinstellingen bij te werken, met apps van derden te verbinden en meer.

Mijn profiel
In Instellingen > Mijn profiel kunt u standaard demografische informatie bekijken en bijwerken, inclusief
uw naam, type diabetes, geboortedatum, lengte en gewicht. Om iets te wijzigen, klikt u in het betreffende
veld en werkt dit naar behoefte bij. Klik op Opslaan om uw veranderingen door te voeren.
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Account
In Instellingen > Account kunt u uw E-mail, Wachtwoord of Taal bijwerken, uw ProConnect-code(s)
bijwerken en uw Primaire zorgverlener wijzigen.

E-mail, wachtwoord of taal wijzigen
Om uw e-mail, wachtwoord of taal bij te werken, klikt u op E-mail wijzigen, Wachtwoord wijzigen of
Taal wijzigen, waarna u de gewenste waarde invoert of selecteert en op Opslaan klikt.

Een ProConnect-code toevoegen
Als uw zorgverlener(s) ook Glooko gebruiken, kunt u hun ProConnect-code(s) aan uw account
toevoegen om uw diabetesgegevens automatisch met hen te delen via de veilige cloud.
OPMERKING: U kunt maximaal vijf (5) ProConnect-codes aan uw account toevoegen.
Volg deze stappen om een nieuwe ProConnect-code toe te voegen:
1.
2.
3.
4.
5.

Klik in Instellingen > Account op + Nieuwe code toevoegen.
Er wordt een pop-upvenster weergegeven. Klik op Doorgaan om verder te gaan.
Voer de ProConnect-code in.
Klik op Verzenden.
Klik op OK om terug te keren naar het menu Instellingen.
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TIP: U kunt ook een ProConnect-code toevoegen aan uw account in de Glooko mobile app in Profiel
> Persoonlijk.

Uw primaire zorgverlener wijzigen
Uw primaire zorgverlener wordt aangegeven met een sterretje (). Uw primaire zorgverlener kan
uw pompinstellingen voor BG-invoer aanpassen, wat invloed zal hebben op uw grafieken en
statistische gegevens. Als u uw gegevens met meerdere zorgverleners deelt, kunt u er slechts één
als uw Primaire zorgverlener instellen.
Om van Primaire zorgverlener te veranderen, volgt u de volgende stappen:
1. Klik in Instellingen > Account op ProConnect bewerken.
2. Kies uw Primaire zorgverlener door met de knop links van de naam van de zorgverlener door
de zorgverleners te klikken.
3. Klik op + Wijziging bevestigen om de nieuwe selectie te registreren.

Gegevensinstellingen
In Instellingen > Gegevensinstellingen kunt u uw meeteenheid, pompinstellingen BG-invoer, BGstreefbereiken en dagelijkse tijdsintervallen wijzigen.
De volgende instellingen worden weergegeven:
•

Meeteenheid: Deze kunnen
worden ingesteld op mg/dl of
mmol/l. Deze worden automatisch
ingesteld afhankelijk van of u een
BG-meter gebruikt met mg/dl of
mmol/l. Voor gebruikers in Canada,
deze instelling is vergrendeld op
mmol/l en kan niet worden
omgeschakeld naar mg/dl.

•

Pompinstellingen BG-invoer: Dit
kan worden ingesteld op Ja of Nee
om handmatig in een insulinepomp
ingevoerde BG-waarden op te
nemen in of uit te sluiten van de grafieken
en statistische gegevens. Standaard worden
deze waarden opgenomen.
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OPMERKING: Als u ProConnected bent, kan uw Primaire zorgverlener uw Pompinstellingen
voor BG-invoer ook wijzigen.
•

BG-streefbereiken: Hiermee kunt u uw BG-streefbereiken wijzigen, inclusief de Onderlimiet,
Bovenlimiet vóór de maaltijd en Bovenlimiet na de maaltijd. Om deze bereiken te bewerken,
klikt u in het veld van de waarde die u wilt wijzigen en voert u de gewenste waarde in

•

Dagelijkse tijdsintervallen: Hiermee kunt u de tijdstippen van de dag instellen waarop uw
routines beginnen voor de Ochtend, Middag, Avond en Nacht. Om deze intervallen bij te
werken, klikt u op de pijl omlaag () naast een tijdstip en selecteert u een nieuwe begintijd.

TIP: Veel van deze instellingen kunnen ook worden bijgewerkt in de Glooko® Mobile App in Profiel >
Instellingen.

Apps en apparaten
Onder Instellingen > Apps en apparaten hebt u de mogelijkheid om uw fitness- en gezondheidsapps
van derde partijen te koppelen, de Glooko Uploader te installeren of een apparaataccount te
koppelen aan uw Glooko-account. Merk op dat de mogelijkheid om sommige apps en
apparaataccounts te koppelen verschilt in functie van de regio en de markt.

Apps en apparaten verbinden
U kunt uw fitness- en gezondheidsapps van derden synchroniseren met Glooko zodat de gegevens
van lichaamsbewegingsroutines kunnen worden opgehaald.
Uw app(s) van derden met Glooko verbinden:
1. Klik in Instellingen > Apps en apparaten op Apps en apparaten verbinden.
2. Kies in de lijst met apps van derden en klik op Verbinden. U wordt doorgestuurd naar de
aanmeldpagina's voor de app(s).
3. Volg de prompts op het scherm om u aan te melden en de app(s) met uw Glooko-account te
verbinden.
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Omnipod® PDM uploaden
Gegevens uploaden van uw Omnipod system:
1. Klik in Instellingen > Apps en apparaten op Omnipod® PDM uploaden.
2. Wanneer u wordt gevraagd te bevestigen of u door wilt gaan, klikt u op Doorgaan.
3. Selecteer Omnipod® PDM-systeem of Omnipod DASH™ System en klik vervolgens op
Volgende.
OPMERKING: Als u probeert om een Omnipod DASH™ System op een Mac-computer te
synchroniseren, wordt u gevraagd de Glooko® Uploader te installeren om uw gegevens met
Glooko te synchroniseren.
4. Volg de prompts op het scherm om uw apparaat te verbinden en uw gegevens te uploaden.
TIP: Als u eerder een Omnipod-apparaat hebt gesynchroniseerd, hebt u de optie om gegevens te
uploaden door rechts bovenin de meeste schermen in uw account de optie Omnipod® PDM
uploaden te selecteren. U kunt uw Omnipod-apparaat ook synchroniseren in de Glooko mobile app
via Home > Sync.

Verbinden met DASH™ Cloud*
U kunt uw Omnipod DASH™ Cloud-account verbinden met uw Glooko-account om uw gegevens
elke 24 uur te synchroniseren.
Verbinden met uw Omnipod DASH™ Cloud-account:
1. Klik in Instellingen > Apps en apparaten op Met DASH™ Cloud verbinden.
2. Klik op Verbinden.
• Als u al een PodderCentral™-account hebt, voert u uw aanmeldinformatie in en klikt
u op Aanmelden.
• Als u geen PodderCentral™-account hebt, bladert u omlaag naar Een
PodderCentral™-account aanmaken en maakt u nieuw account aan.
3. Volg de prompts op het scherm om uw account te registreren en/of te verbinden.
OPMERKING: Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw account, wordt de apparaatstatus
weergegeven als In afwachting, en kan het tot een uur duren voordat de gegevens verschijnen.
Wanneer de status verandert in Verbonden, beginnen uw gegevens te synchroniseren.
TIP: U kunt uw DASH™ Cloud-account ook in de Glooko mobile app verbinden via Home > Sync.
* Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.
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Glooko® Uploader kopen
U kunt de Glooko® Uploader installeren om gegevens van compatibele bloedglucosemeters,
insulinepompen en CGM's vanaf uw computer met uw Glooko-account te synchroniseren. Klik hier
voor meer informatie.

Dexcom-account verbinden
U kunt uw Dexcom-account met uw Glooko-account verbinden om gegevens van Dexcom (met een
vertraging van drie uur) eens in de vier uur te synchroniseren.
Uw Dexcom-account verbinden:
1. Klik in Instellingen > Apps en apparaten op Dexcom-account verbinden.
2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Dexcom in en klik op Aanmelden.
• Als u geen account hebt, klikt u op Een Dexcom-account aanmaken om een nieuw
account aan te maken.
3. Volg de prompts op het scherm om uw account aan te maken en/of te verbinden.
TIP: U kunt uw Dexcom-account ook in de Glooko® Mobile App verbinden via Home > Sync.

Eversense-account verbinden*
U kunt uw Eversense-account met uw Glooko-account verbinden om gegevens van Eversense eens
in de vier uur te synchroniseren.
Uw Eversense-account verbinden:
1. Klik in Instellingen > Apps en apparaten op Eversense-account verbinden.
2. Voer uw e-mail en wachtwoord voor Eversense in en klik op Aanmelden.
• Als u geen account hebt, klikt u op Registeren om een nieuw account aan te maken.
3. Volg de prompts op het scherm om uw account aan te maken en/of te verbinden.
TIP: U kunt uw Eversense-account ook in de Glooko® Mobile App verbinden via Home > Sync.
* Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.
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iGlucose-apparaten verbinden
U kunt uw iGlucose meter(s) verbinden met uw Glooko-account om gegevens van iGlucose in
realtime te synchroniseren.
OPMERKING: Voordat u uw iGlucose-meter met Glooko verbindt, moet u ten minste één waarde op
uw meter hebben.
Uw iGlucose-meter verbinden:
1. Klik in Instellingen > Apps en apparaten op iGlucose-apparaten verbinden.
2. Voer het serienummer en de laatste waarde van uw iGlucose-meter in en klik vervolgens op
Volgende.
3. Volg de prompts op het scherm om uw meter te verbinden.
TIP: U kunt uw iGlucose-meter ook in de Glooko® Mobile App verbinden via Home > Sync.

Abbott FreeStyle LibreView-account verbinden*
U kunt uw Abbott FreeStyle Libreview-account met uw Glooko-account verbinden om continu
gegevens van uw Abbott FreeStyle Libre-sensor te synchroniseren.
Om verbinding te maken met uw Abbott FreeStyle LibreView-account:
1. Klik in Instellingen > Apps en apparaten op Abbott FreeStyle Libreview-account verbinden.
2. Voer uw e-mailadres en het wachtwoord van uw FreeStyle Libre-app in en klik vervolgens op
Aanmelden.
• Als u geen account hebt, ga dan naar: https://www.libreview.com om een nieuw
account aan te maken.
3. Volg de prompts op het scherm om uw account aan te maken en/of te verbinden.

*Momenteel alleen verkrijgbaar in Zweden en Noorwegen.
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Ypsomed mylife koppelen*
U kunt uw Ypsomed mylife account koppelen aan uw Glooko account om gegevens van uw
Ypsomed pomp automatisch eenmaal per uur te synchroniseren.
Om uw Ypsomed mylife account te koppelen:
1. In Instellingen > Apps en apparaten, klik op Ypsomed mylife verbinden.
2. Voer uw Ypsomed mylife Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik vervolgens op
Koppelen.
• Als u geen account hebt, ga dan naar: https://mylife-software.net om een nieuw
account aan te maken.
3. Volg de prompts op het scherm om uw account aan te maken en/of te verbinden.
*Slechts in een select aantal markten beschikbaar.

OneTouch Reveal® * verbinden
U kunt uw Lifescan OneTouch Reveal®-account verbinden met uw Glooko®-account om
automatisch gegevens van uw Lifescan-apparaat te synchroniseren.
Verbinding maken met uw OneTouch Reveal®-account:
1. Klik op OneTouch Reveal® verbinden in Instellingen > Apps en apparaten
2. Voer uw OneTouch Reveal ®-gebruikersnaam en -wachtwoord in en klik vervolgens op
Koppelen.
o Als u geen account hebt, kunt u op 'een account maken' klikken op de
aanmeldingspagina van OneTouch Reveal®
3. Volg de prompts op het scherm om uw account aan te maken en/of te verbinden.
*Slechts in een select aantal markten beschikbaar.

Abbott-gegevens uploaden
U kunt gegevens van uw Abbott FreeStyle Libre-apparaat toevoegen in Glooko door uw Abbottgegevens als csv-bestand te downloaden in Libreview en dit csv-bestand vervolgens in te lezen in
uw Glooko account.
Een csv-bestand met Abbott-data inlezen in uw Glooko account:
1. Klik onder Settings > Apps en Apparaten op Abbott-gegevens uploaden.
2. Volg de instructies op het scherm en klik vervolgens op Upload.

TIP: U kunt de Abbott-gegevens ook uploaden door te klikken op Abbott-gegevens uploaden, die in
meeste schermen in uw account bovenaan is voorzien.
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Accountbeheer
Account verwijderen
In Instellingen > Accountbeheer kunt u uw Glooko-account op elk gewenst moment verwijderen.
Hierdoor worden ook al uw Glooko-accountgegevens verwijderd. Om uw account te verwijderen,
klikt u gewoon op de knop Account verwijderen.
TIP: U kunt uw account ook verwijderen in de Glooko® Mobile App in Profiel > Persoonlijk.
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4. Overzicht Rapporten
Met Glooko kunt u uw diabetesgegevens gemakkelijk bekijken en delen. Als uw Glooko-account
gegevens bevat, kunt u rapporten opslaan, afdrukken en delen via de Glooko® Mobile App of de
Glooko® Web App.
Voor gedetailleerde informatie over de beschikbare rapporten en de interpretatie van de gegevens,
bekijkt u de Referentiegids voor Glooko® rapporten.

4.1. Beschikbare rapporten
Beschikbare rapporten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenvatting
Logboek
Overzicht
Dagelijks overzicht
Overlay
Kalender
Inzicht
Apparaten
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4.2. Rapporten aanmaken en delen
Bij het aanmaken van een rapport kunt u alle beschikbare gegevens opnemen of selecteren welke
gegevens moeten worden weergegeven.

Glooko® Mobile App rapporten
In de Glooko® Mobile App hebt u de optie om een PDF-rapport te e-mailen, te faxen of af te
drukken of uw rapport in CSV-indeling te e-mailen.
Rapporten in de Glooko® Mobile App aanmaken:
1. Selecteer Rapporten delen in de navigatiebalk aan de
zijkant () op Android-apparaten of in het menu Meer
op iOS-apparaten.
2. Tik om de gewenste methode voor het delen van
rapporten te selecteren.
• Selecteer bij het delen van een PDF het tijdsbestek,
de rapportcriteria en de afdrukoptie van uw
voorkeur.
• Tik rechtsboven in het scherm op het pictogram
Rapporten ( )
3. Volg de prompts op het scherm om uw rapport te genereren.

Glooko® Web App rapporten
In de Glooko® Web App hebt u de optie om een
rapport in PDF-indeling op te slaan of af te
drukken.
Rapporten in de Glooko® Web App bekijken en
delen:
1. Selecteer rechtsboven (in de meeste
schermen) PDF-rapport aanmaken .
2. Selecteer een tijdsbestek en welke
rapportgegevens in het rapport moeten
worden opgenomen.
3. Na definitie van de rapportcriteria klikt u
op PDF aanmaken.
4. Bekijk, download of print uw rapport
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5. Ondersteuning
We staan altijd klaar om te helpen als u vragen mocht hebben. U kunt ons op de volgende
manieren bereiken:
•
•

Webondersteuning: support.glooko.com
E-mailondersteuning: help@glooko.com

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

Glooko® voor persoonlijk gebruik

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Zweden
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Bijlage: Aanvullende functies
A.1. Mobiel insulinedoseringssysteem (MIDS)*
Glooko’s mobiel insulinedoseringssysteem (MIDS) is bedoeld om mensen met diabetes type 2 te
helpen bij het evalueren, analyseren en communiceren van hun nuchtere glucosewaarden met hun
arts. Met het MIDS-programma kunt u tussen bezoeken door aanpassingen van uw langwerkende
insuline ontvangen op basis van het door uw arts opgestelde behandelplan.
MIDS is alleen beschikbaar voor patiënten van wie de medische zorgverlener het programma
voorschrijft. MIDS dient alleen voor gebruik op voorschrift. MIDS is bedoeld om te werken met
glucosewaarden die in mg/dl worden gerapporteerd en kan niet veilig worden gebruikt met
waarden in mmol/l. Om schade te voorkomen, moet worden gezorgd dat alle met het Glookosysteem gebruikte glucosemeters zijn ingesteld op glucosewaarden in mg/dl.
Raadpleeg de Glooko MIDS Gebruikersgids voor patiënten voor meer informatie.
* Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.

A.2. Glooko Clinical Research
Met de functie Glooko Clinical Research kunnen medische
zorgverleners gebruikers bewaken die aan klinisch-wetenschappelijk
onderzoek deelnemen. Als onderzoeksdeelnemer hebt u toegang
tot een afzonderlijke mobiele app voor Glooko Clinical Research die
verbonden moet zijn met een unieke ProConnect-code voor Glooko
Clinical Research (verstrekt door uw centrumcoördinator) zodat u
uw diabetesgegevens kunt delen.
Als onderzoeksdeelnemer kunt u uw gegevens ook uploaden en
delen met een afzonderlijke Research Uploader.
V: De mobiele app voor Glooko Clinical Research kan slechts met
één ProConnect-code tegelijk verbonden zijn.
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A.3. Basal-IQ
Patiënten die een Tandem t:slim X2-pomp gebruiken in combinatie met een CGM kunnen een
technologie activeren die Basal-IQ wordt genoemd. Dit is een geavanceerde technologie die een
lage bloedsuikerspiegel voorspelt en helpt voorkomen. Basal-IG zorgt ervoor dat een patiënt de
pomp automatisch insulineconcentraties kan laten
aanpassen op basis van de CGM-waarden.
Een patiënt die een pomp heeft waarop Basal-IQ is
geïnstalleerd, kan kiezen tussen 2 modi:
•
•

Basal-IQ
Hadmatige modus

Als in Glooko Basal-IQ-gegevens voor een patiënt bestaan,
staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam:
Systeemgegevens. Basal-IQ staat ook in de dagweergave van het gedeelte Grafieken.

A.4. Control-IQ
Patiënten die een Tandem t:slim X2-pomp gebruiken samen met een CGM hebben de optie om
technologie met de naam Control-IQ te activeren. Het is een geavanceerde hybride geslotenlustechnologie die hoge en lage waarden voorspelt en helpt voorkomen. Met Control-IQ kan een
patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties laten aanpassen op basis van de CGM-waarden.
Een patiënt die een pomp heeft waarop Control-IQ is
geïnstalleerd, kan kiezen tussen 4 modi:
•
•
•
•

Control-IQ
Slaap
Lichaamsbeweging
Handmatig

In de Glooko® Web App: Als Control-IQ-gegevens voor een patiënt bestaan, staat dit op de
overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de naam: Systeemgegevens. Control-IQ
staat ook in de dagweergave van het gedeelte Grafieken.

Glooko® voor persoonlijk gebruik

28

A.5. Omnipod 5*
Patiënten die een Omnipod 5-pomp samen met een Dexcom CGM gebruiken, hebben de optie om
de gesloten-lustechnologie te activeren die door Insulet is ontwikkeld. Dit is een geavanceerde
hybride gesloten-lustechnologie die hoge en lage waarden voorspelt en helpt voorkomen. Hiermee
kan een patiënt de pomp automatisch insulineconcentraties laten aanpassen op basis van de CGMwaarden.
Een patiënt met een Omnipod 5 en een Dexcom CGM kan
kiezen uit 4 modussen:
•
•
•
•

automatische modus;
automatisch: beperkt;
automatisch: HypoProtect;
handmatige modus.

Als in Glooko voor een patiënt gesloten-lusgegevens van een
Omnipod 5 bestaan, staat dit op de overzichtspagina in de vorm van een informatiekaart met de
naam Systeemgegevens. Gesloten-lusgegevens staan ook in de dagweergave van het gedeelte
Grafieken.
OPMERKING: De Omnipod 5 is een cloud-to-cloud integratie. De verbinding met Glooko wordt
gemaakt in Podder Central, waar gebruikers de verbinding tussen hun Omnipod 5 en Glooko
moeten autoriseren. Nadat de verbinding is gemaakt, worden regelmatig met een uur vertraging
gegevens naar Glooko doorgestuurd.
* Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.
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