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Ga naar www.veroval.be en klik op medi.connect
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http://www.veroval.be/


Klik op de medi.connect pagina op Veroval
medi.connect login en download de software 

Klik in het tabblad op ’save’ en installeer het programma 
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Als het programma geïnstalleerd is, start u medi.connect
d.m.v. een dubbele klik.

1. Kies de gewenste taal :

2. Aanvaard en valideer volgende tabbladen :
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Klik op voltooien en start het programma
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Uw account aanmaken: kies ‘nee’ als u nog geen profiel 
hebt gesaved.
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De volgende velden moeten worden ingevuld:
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Uw profiel op uw computer opslaan
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Uw profiel online opslaan om te kunnen raadplegen op 
uw tablet, smartphone, andere computers, om de  
gegevens met uw arts te delen.
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Klik op ‘nieuwe gebruiker’ en vul de verplichte velden in: 
E-mail, paswoord en paswoord bevestigen en klik op ‘opslaan’
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Volgende vensters melden u dat uw gegevens op een 
beveiligde website online beschikbaar zijn:
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Systeeminstellingen  systeem  systeeminstellingen

‘Automatische controle bij het starten van het programma’  
aanvinken en opslaan.
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Controle van uw bloeddruk.
1. Systeeminstellingen:  Bloeddruk : Bloeddruk: instellingen

• Wijzig de periodes : ‘s morgens – ‘s avonds : bijv. van 0:00 tot 11:59 en van  
12:00 tot 23:59

• Uw apparaat aanvinken
• Opslaan
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Het is mogelijk dat het programma u vraagt de ontbrekende 
drivers te installeren: klik op « installeren »
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Uw bloeddrukgegevens downloaden
1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw bloeddrukmeter aan uw 

PC aan te sluiten

2. Bloeddruk   downloaden
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Uw bloeddrukgegevens downloaden

3. Selecteer uw bloeddrukmeter door op het icoon te klikken
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De gegevens worden overgedragen:

De gegevens opslaan: 

Uw bloeddrukgegevens downloaden
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Uw bloeddrukgegevens downloaden
Dit bericht bevestigt u dat de metingen succesvol zijn opgeslagen:

19



Visualisatie van uw gegevens
Uw bloeddrukwaarden alsook uw hartslag worden grafisch voorgesteld. Het gemiddelde vindt 
u in het vak onderaan rechts.

De kleur van de 
verschillende 
metingen duidt op 
graad van 
hypertensie
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ECG 
1. Systeeminstellingen  ECG  Apparaat keuze

• Uw apparaat aanvinken
• Opslaan
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ECG gegevens downloaden

1.  ECG  Downloaden

2. Tegelijkertijd, de meegeleverde Bluetooth adapter in een USB-poort van 
uw PC invoeren en uw ECG inschakelen door op de elektrode onderaan 
te drukken 
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3. Selecteer uw ECG door op het icoon te klikken

ECG gegevens downloaden.
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ECG gegevens downloaden
4. Zodra uw ECG werd 

gedetecteerd wordt dit 
bevestigd in het volgend 
venster, klik onmiddellijk op 
het Bluetooth logo en 
controleer of uw  ECG nog 
steeds is ingeschakeld 
(schakelt automatisch uit na 30 sec.)

5. Het volgend venster 
verschijnt, klik op 
downloaden
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ECG gegevens downloaden

6. De downloads opslaan : 
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Weergave van uw ECG

7. Een tabel met een samenvatting van de metingen,

8. Door te klikken op « > », verschijnt het overeenkomstig ECG
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Uw ECG gegevens downloaden

Indien het niet lukt om uw ECG met de Bluetooth adapter te detecteren  
sluit dan het Veroval®medi.connect programma en start het opnieuw. 
Controleer of u wel degelijk ECG hebt aangevinkt in punt 1 pagina 21.

Alvorens op het icoon te klikken (punt 3 pagina 23), voer de Bluetooth 
adapter in de USB-poort in en schakel uw ECG apparaat aan.
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Uw gewichts-en lichaamsanalyse downloaden 

1. Systeeminstellingen gewicht  weegschaal: instellingen  apparaat keuze
• Uw apparaat aanvinken – selecteer het gebruikersgeheugen
• Opslaan
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1. Op gewicht klikken en downloaden

29

Uw gewichts-en lichaamsanalyse downloaden 



2. Klik op het icoon van uw weegschaal
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Uw gewichts-en lichaamsanalyse downloaden 



3. Bij het volgend bericht sluit u uw afneembaar scherm aan uw PC aan 
door middel van de meegeleverde USB kabel. Antwoord vervolgens ‘ja’ 
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Uw gewichts-en lichaamsanalyse downloaden 



4. Uw gegevens worden gedownload
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Uw gewichts-en lichaamsanalyse downloaden 



5. Uw gegevens opslaan
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Uw gewichts-en lichaamsanalyse downloaden 



6. Uw metingen worden grafisch weergegeven, het gewicht bovenaan en onderaan het 
percentage lichaamsvet.

7. Door op de desbetreffende symbolen (zie hieronder vergrote versie) te klikken bekomt u de 
percentages lichaamsvocht en spiermassa 
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Uw gewichts-en lichaamsanalyse weergeven 



8. Uw BMI staat in kleur in de tabel van uw gewicht aangeduid en in het 
vak ‘Doorsnede’ staat de gemiddelde waarde
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Uw gewichts-en lichaamsanalyse weergeven 



Uw gegevens online synchroniseren - login
1. Als u uw gegevens op uw computer hebt overgedragen kan u deze  

beveiligd online synchroniseren om ze vanaf eender welke computer, 
tablet of smartphone te kunnen raadplegen (zie pagina 10)

2. In Systeeminstellingen  Mijn profiel, klikt u op ‘Synchronisatie starten’
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3. Via een venster kan u het verloop van de synchronisatie volgen en het bericht hieronder 
geeft u aan dat de synchronisatie succesvol is afgesloten. 

3. Voortaan kan u uw metingen online op uw tablet of smartphone raadplegen via de website  
https://veroval-mediconnect.info/ . Selecteer uw taal en voer uw e-mail en paswoord in. 
Klik op ‘login’.
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Uw gegevens online synchroniseren - login

https://veroval-mediconnect.info/


Uw gegevens delen
1. Voor het delen van uw gegevens met uw arts, verpleegkundigen, zorgverleners, etc… of 

uw familie zijn er meerdere opties beschikbaar: u kan uw gegevens online visualiseren 
(zie pagina 36), printen of ze per e-mail versturen (zie pagina 41).

2. Om uw gegevens te printen hebt u de keuze tussen de analyse van al uw gegevens of 
slechts gedeeltelijk (voor een bepaalde periode), in ‘Overzicht’ – ‘tijdstip’, selecteert u de 
gewenste periode en klikt u op het icoon om te printen:  
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Uw gegevens delen

3. In het volgend venster selecteert u welke gegevens u wenst te printen, 
als u bijvoorbeeld alles wilt printen laat u alle vakjes aangevinkt, indien u 
enkel uw bloeddruk wilt printen dan moet u alle andere vinkjes
weghalen.

4. Klik op ‘Voorvertoning’ voor

overzicht
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Uw gegevens delen

5. Een printoverzicht verschijnt op het scherm, klik op ‘afdrukken’, 
selecteer uw printer en klik op print. 
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Uw gegevens delen: per e-mail
Wij raden u aan uw gegevens per e-mail onder vorm van een PDF document te 
versturen. U bewaart dan dit document en stuurt het op in bijlage van uw e-mail.  
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Uw gegevens delen: per e-mail
Kies het bestand waar u uw document wilt bewaren en klik op ‘save’.

Vanuit uw e-mail bericht kan u dan dit document als attachment bij uw 

e-mail voegen .
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Uw gezondheidsparameters manueel invoeren
U kan ook manueel bepaalde medische parameters invoeren, bijvoorbeeld 
uw lichaamstemperatuur, uw cholesterolgehalte, de resultaten i.v.m. 
zelfdiagnose.  

Bijvoorbeeld, tijdens de consultatie nam de arts uw bloeddruk en gaf hij u 
de resultaten van uw bloedafname. Om deze gegevens aan uw gegevens 
toe te voegen doet u het volgende:

* in de tab ‘’Bloeddruk’’, klikt u op het icoon 
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In het volgende venster voert u de gevraagde gegevens in en klikt u op 
‘opslaan’. U kan commentaar toevoegen en zelfs uw medicatie vermelden. 

Dit gebeurt voor elk tabblad op deze manier. U kan ook vanuit uw dagboek 
deze informatie invoeren. 
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Uw gezondheidsparameters manueel invoeren



Klik op  

Kies waar u gegevens wilt bijvoegen en klik

op ‘opslaan’. 
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Uw gezondheidsparameters manueel invoeren



Thank you
Meer info? 
Neem contact op via :
autodiagnostic.phbe@hartmann.info

mailto:autodiagnostic.phbe@hartmann.info
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