
Stappenplan
Hoe geef ik mijn bloeddruk door aan mijn 
huisartsenpraktijk?

Let op: Als de huisarts een meerdaagse 
meting met u heeft afgesproken, is het 
noodzakelijk dat u precies 4 metingen 
per dag selecteert, voor 5,6 of 7 
opeenvolgende dagen, wanneer u de 
metingen verstuurt.

U selecteert de juiste metingen door deze aan te vinken aan de linkerkant.



De 7 invoer stappen in detail

Log in op de online patiëntomgeving via de website van uw huisartsenpraktijk of 
open de app op uw mobiele telefoon. Klik op het tegeltje Metingen. 
(zie voorgaand scherm)
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Selecteer Bloeddruk en klik in het volgende scherm op de groene knop: 
Meting Toevoegen
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Registreer de resultaten van de meting(en) die u zojuist gedaan heeft. Pas 
eventueel de datum/tijd aan als er eerder een meting heeft plaatsgevonden.
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Let op: U kunt alleen zelfmetingen versturen 
als uw zorgverlener deze optie voor u heeft 
aangezet. In dat geval ziet u een schuifknop 
“Metingen versturen” in uw metingen 
overzicht. Mocht deze schuifknop niet 
zichtbaar zijn, vraag uw zorgverlener dan om 
deze optie alsnog voor u aan te zetten (dit kan 
bijvoorbeeld via een bericht vanuit de 
patiënt omgeving).

Wanneer u alle metingen toegevoegd heeft en klaar bent om ze te gaan ver-
sturen, zet u het schuifje Metingen versturen naar rechts. Vervolgens kiest u in 
het pop-up scherm voor Metingen Selecteren.
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Met de knop Metingen Versturen kunt u de te versturen metingen nog bekijken 
en eventueel verwijderen. Als u bij de meerdaagse meting het juiste aantal 
metingen heeft geselecteerd, ziet u een pop up scherm en het medische 
gemiddelde van de metingen (naast de geselecteerde metingen). Deze zijn 
berekend volgens het offi  ciële landelijke protocol. U kunt na een klik op Sluiten 
de metingen nog controleren en eventueel verwijderen. Indien u nog metingen 
wilt toevoegen, dient u terug te gaan naar stap 2 of 3.
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5 U selecteert de juiste metingen door deze aan te vinken aan de linkerkant.

Thuismeting protocol bloeddruk (5-7 daags gemiddelde)



Wanneer u nu op de knop Metingen versturen klikt, zullen de geselecteerde 
metingen automatisch binnenkomen in het systeem bij uw huisartsenpraktijk. 

Uw zorgverlener krijgt alle meetwaardes automatisch binnen, beoordeelt deze 
en laat u de eventuele vervolgstappen weten.

7

T: 045 - 747 00 40
F: 045 - 747 00 21
Email: info@hozl.nl

HuisartsenOZL

Voor meer info bezoek de website 
via de QR-code:

Praktijken

Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ Heerlen

Bezoekadres

Postbus 2524
6401 DA Heerlen

Postadres


