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Introductie
Over HeartMan
HeartMan is een gepersonaliseerd systeem dat u wil
ondersteunen in het opvolgen van uw hartaandoening. Het
systeem bestaat uit drie grote onderdelen: de HeartMan
mobiele applicatie op de smartphone, de HeartMan polsband,
en een RuuviTag. Deze handleiding leidt u door de mobiele
applicatie. De handleiding legt u uit hoe de applicatie werkt, en
hoe u ze optimaal kunt gebruiken. Voor meer informatie over
de polsband kunt u de HeartMan handleiding van de polsband
raadplegen.
De mobiele applicatie kan gedownload worden op de Google
Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.heartman

Contactinformatie
Als u problemen ondervindt met een van de HeartManapparaten, als u meer informatie nodig heeft, of als u andere
vragen heeft over het HeartMan-systeem, kunt u ons
eenvoudig bereiken via een van de volgende kanalen:
Telefoon: 0484 65 23 98 (Els, Sofie, Anneleen, Jan)
E-mail: heartman@ugent.be
Website: http://heartman-project.eu/
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Aan de slag
Wanneer u het HeartMan systeem voor de eerste keer
gebruikt, is de applicatie alvast klaargezet voor u.
1. Tik op het HeartMan icoon op het homescherm van uw
smartphone.
De HeartMan applicatie opent met een wit scherm met het
HeartMan logo (figuur 1). Dit betekent dat de applicatie
aan het laden is.

figuur 1
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Homescherm en menu
Nadat de applicatie geopend werd, begint de HeartMan app
meteen met het registreren, analyseren en tonen van
verschillende gegevens. Die gegevens worden automatisch
geregistreerd door de HeartMan polsband, of u voert die
gegevens zelf in. U kunt persoonlijk advies terugvinden in de
applicatie, en meer te weten komen over uw aandoening.
Het Homescherm (figuur 2) is het hoofdscherm van de
applicatie. U kunt hier altijd terugkeren door op de terug-knop
van uw smartphone te klikken.
De menuknop (drie witte lijntjes, aangeduid in rood op figuur 2)
in de linkerbovenhoek opent het applicatiemenu (figuur 3).

figuur 2

figuur 3

U kunt alle onderdelen van de applicatie bereiken via het
homescherm of het applicatiemenu. De iconen voor elke titel in
deze handleiding zijn dezelfde als de iconen die u aantikt in de
applicatie.
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Meldingen en alarmen
U zult regelmatig meldingen krijgen over uw medicatie, welzijn,
fysieke oefeningen, en voeding (een voorbeeld vindt u in figuur
4).
Om de meldingen te bekijken:
1. Open het homescherm. U kunt hier altijd terugkeren door
op de terugknop van uw smartphone te tikken.
2. Tik op de Menuknop (drie witte horizontale lijntjes) in de
linker bovenhoek van het scherm.
Het applicatiemenu opent.
3. Tik op ‘Meldingen’ in het applicatiemenu.
Een lijst met recente meldingen opent.

figuur 4
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Sectie ‘Fysieke activiteit’
Als u niet zeker weet of u een bepaalde activiteit moet
vermijden, kunt u de applicatie raadplegen in de sectie Fysieke
activiteit (figuur 5).

figuur 5
Om de sectie Fysieke activiteit te openen:
1. Open het homescherm. U kunt hier altijd terugkeren door
op de terugknop van uw smartphone te tikken.
2. Tik op het taartdiagram bij Fysieke activiteit.
De sectie ‘Fysieke activiteit’ van de applicatie opent. In
deze sectie vindt u verschillende soorten informatie en
activiteiten.
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• Om een oefening te starten, tik op Uithouding (voor
uithoudingsoefeningen) of Kracht (voor
krachtoefeningen), en volg de stappen hieronder. Het
startpunt wordt getoond in figuur 8.
• Om meer te weten te komen over fysieke activiteit,
bewegen en rusten, en seksuele activiteit, tik op
Meer info.

Een oefening doen
‘s Morgens zal het HeartMan systeem u vragen of u een
oefening wil doen.
1. In de melding, tik op ‘Ja, nu’ om de oefening meteen te
starten.
Tik op ‘Later’ als u de oefening wil uitstellen. (figuur 6).
2. Als u de oefening uitgesteld heeft, kies dan of u de
oefening wil uitvoeren over 1 uur, of over 4 uur (figuur 7).
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figuur 6

figuur 7

Als u de oefening start, krijgt u eerst enkele vragen om uw
fysieke conditie na te gaan.
1. U krijgt een vraag over uw gezondheidstoestand. Als u
zich goed voelt, tik dan op het vakje naast ‘Ik voel me
vandaag oké om een oefening te doen’. (figuur 8)
2. Tik op ‘Doorgaan’.
3. Als u vandaag uw bloeddruk nog niet gemeten heeft, krijgt
u de vraag om eerst uw bloeddruk in te geven (zie ook
‘Bloeddruk en gewicht’ op p. 28.
4. Als u uw polsband niet draagt, krijgt u eerst de vraag om
uw polsband om te doen (figuur 9).
Doe uw polsband om, en tik op ‘Doorgaan’ wanneer de
applicatie merkt dat u uw polsband om heeft.
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5. U krijgt de vraag of u de oefening wil starten (figuur 10).
Tik op ‘Doorgaan’.
6. U ziet een lijst van oefeningen die u kunt uitvoeren (figuur
11). Tik op de oefening die u wilt uitvoeren.
7. Tik op ‘Doorgaan’.
8. Lees de instructies van de oefening (een voorbeeld ziet u
in figuur 12). Als u klaar bent om te beginnen, tik dan op
‘Doorgaan’.
De oefening start.
Op uw polsband kunt u zien of u de intensiteit van uw
oefening best verhoogt of verlaagt.
Als de oefentijd verstreken is, ziet u dit ook op uw
polsband:

verhoog de
intensiteit
van uw
oefeningen

verlaag de
intensiteit van
van uw
oefeningen

Stop met
oefenen

9. Als de oefening is afgelopen, tik dan op ‘Doorgaan’ op uw
smartphone (figuur 13).
10. Vul tot slot de evaluatie van uw oefening in (figuur 14).
11. Tik op ‘Doorgaan’.
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figuur 8

figuur 9

figuur 10

figuur 11

12

figuur 12

figuur 14

figuur 13
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Sectie ‘Voeding’
HeartMan biedt u gepersonaliseerd voedingsadvies. Dit
onderdeel bevat specifieke informatie over vetten, drank,
specerijen en kruiden. Verder vindt u er een lijst van
aanbevolen producten, en winkeladvies.
Om het gepersonaliseerde voedingsadvies te openen:
1. Open het homescherm. U kunt dit scherm steeds
bereiken door op de terugknop van uw smartphone te
tikken.
2. Tik op het taartdiagram bij ‘Voeding’.
De sectie Voeding van de applicatie opent (figuur 15).
• Tik op
vragen om een vragenlijst over gezonde
voeding te beantwoorden.
• Tik op Meer info om een overzicht van
voedingsadvies te raadplegen.
Selecteer een van de menu-items om meer details te
bekijken per categorie (figuur 16 en figuur 17).
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figuur 15

figuur 17

figuur 16
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Een vragenlijst invullen
Kort na het eerste gebruik zal het HeartMan systeem u vragen
om een vragenlijst in te vullen over voeding (figuur 19), om
inzicht te krijgen over uw kennis over gezonde voeding. De
vraag zal u gesteld worden in een melding (figuur 18). U kunt
deze vragen ook zelf bekijken door onderin de sectie Voeding
te tikken op
‘Vragen’.
De vragenlijst wordt om de drie maanden herhaald, om te zien
of uw kennis over voeding verbetert. Afhankelijk van het aantal
goede en foute antwoorden zult u enkele keren per week
voedingsgerelateerde meldingen krijgen.

figuur 18

figuur 19
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Sectie ‘Medicatie’
HeartMan biedt u gepersonaliseerd advies rond medicatie.
Deze sectie begeleidt u bij het voorbereiden en innemen van
uw medicatie, en geeft u specifieke tips over hoe u best omgaat
met medicatie.
Om het gepersonaliseerde medicatie-advies te openen:
1. Open het homescherm. U kunt dit scherm steeds
bereiken door op de terugknop van uw smartphone te
tikken.
2. Tik op het taartdiagram bij ‘Medicatie’.
De sectie Medicatie van de applicatie opent (figuur 20).
In deze sectie vindt u gepersonaliseerd advies rond
medicatie
• Tik op Meer info om een overzicht van
voedingsadvies te raadplegen.
• Lees de volgende pagina’s in deze handleiding om
meer te weten over hoe HeartMan u begeleidt bij het
voorbereiden en innemen van uw medicatie.

figuur 20
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Uw medicatieschema
Om uw medicatieschema te bekijken:
1. Open het homescherm. U kunt dit scherm steeds
bereiken door op de terugknop van uw smartphone te
tikken.
2. Tik op het taartdiagram bij ‘Medicatie’.
De sectie Medicatie van de applicatie opent (figuur 20).
3. Tik op ‘Schema’.
Het Medicatieschema opent (figuur 21).

figuur 21
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Uw medicatie voorbereiden
Elke week zal u een melding krijgen die u vraagt of u uw
medicatie voor de volgende week wilt voorbereiden in de
HeartMan pillendoos.
U kunt deze informatie ook zelf opvragen in de app:
1. Open het homescherm. U kunt dit scherm steeds
bereiken door op de terugknop van uw smartphone te
tikken.
2. Tik op het taartdiagram bij ‘Medicatie’.
De sectie Medicatie van de applicatie opent (figuur 20).
3. Tik op ‘Voorbereiden’.
Er verschijnt een scherm ‘Tel het aantal resterende pillen
in uw pillendoos en voer dit in.’ (figuur 22).
4. Tel het aantal pillen dat nog overblijft in de pillendoos.
5. Tik op het lijntje naast ‘Aantal pillen’.
Een toetsenbord met cijfers verschijnt.
6. Toets het aantal in, en tik op het groene vinkje.
7. Tik op ‘OK’.
Er verschijnt een scherm voor het klaarmaken van uw
pillendoos (figuur 23).
8. Tik op ‘Schema’ onderaan het scherm om het
medicatieschema te tonen (figuur 21).
9. Vul uw pillendoos aan de hand van de informatie op het
scherm.
10. Klik op ‘OK’ om het medicatieschema te sluiten.
11. Tik op het lijntje naast ‘Aantal pillen’.
Een toetsenbord met cijfers verschijnt.
12. Toets het totale aantal in, en tik op het groene vinkje.
13. Tik op ‘OK’.
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figuur 22

figuur 23
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Medicatie opvolgen
Elke week zal u een melding krijgen die u vraagt of u het
resterende aantal pillen in de pillendoos wil tellen.
U kunt deze informatie ook zelf ingeven in de app:
1. Open het homescherm. U kunt dit scherm steeds
bereiken door op de terugknop van uw smartphone te
tikken.
2. Tik op het taartdiagram bij ‘Medicatie’.
De sectie Medicatie van de applicatie opent (figuur 20).
3. Tik op ‘Opvolging’.
Er verschijnt een scherm ‘Tel het aantal resterende pillen
in uw pillendoos en voer dit in.’ (figuur 22).
4. Tel het aantal pillen dat nog overblijft in de pillendoos.
5. Tik op het lijntje naast ‘Aantal pillen’.
Een toetsenbord met cijfers verschijnt.
6. Toets het aantal in, en tik op het groene vinkje.
7. Tik op ‘OK’.

21

Uw medicatie innemen
Als het tijd is om uw medicatie in te nemen, krijgt u een melding
(u ziet een voorbeeld in figuur 24).
1. Tik op ‘Klaar’ als u uw medicatie ingenomen heeft.
Tik op ‘Stel uit met 15 minuten’ om het innemen van uw
medicatie uit te stellen.
2. 15 minuten later wordt een tweede melding getoond.
Tik op ‘Meer informatie’ in de tweede melding voor meer
informatie over waarom het belangrijk is om uw medicatie
op tijd in te nemen (figuur 25).

figuur 24

figuur 25
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Medicatie-advies
Raadpleeg het onderdeel
(figuur 26) voor:

Meer info in de Medicatie sectie

• Meer informatie per medicatietype (figuur 27). Hier vindt
u een beschrijving van verschillende medicatietypes,
mogelijke merknamen, en vaak voorkomende
bijwerkingen, of
• Algemeen advies rond het omgaan met medicatie.

figuur 26

figuur 27
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Mentale ondersteuning
U zult elke dag gevraagd worden om een mindfulness-oefening
te doen. Mindfulness betekent dat u zicht bewust wordt van uw
gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen, en
omgeving.
Voor de verschillende aspecten van mentale ondersteuning
wordt er een wekelijks schema aangeboden. Dit wekelijks
schema krijgt u telkens te zien als u een van de activiteiten
aantikt. Als er een activiteit rond mentale ondersteuning
gepland werd voor u, wordt deze in kleur aangeduid op uw
wekelijks schema (zie bv. figuur 32), en krijgt u hiervan een
melding.
Om de sectie Mentale ondersteuning te openen:
1. Open het homescherm. U kunt steeds naar dit scherm
terugkeren door op de terugknop van uw smartphone te
klikken.
2. Tik op het taartdiagram bij Mentale ondersteuning.
De sectie Mentale ondersteuning van de applicatie opent
(figuur 28).
• Tik op
Spelen om een van de mindfulness spelletjes
te spelen. In deze sectie vindt u verschillende
mindfulness spelletjes om beter om te gaan met
opdringerige gedachten (figuur 29, 30, 31).
• Tik op
Luisteren om te luisteren naar een van de
mindfulness geluidsfragmenten. In deze sectie vindt u
meditatie- en ademhalingsoefeningen (figuur 32).
• Tik op
Bewustzijn om een van de mindfulness
tekstberichten te lezen. In deze sectie vindt u
boodschappen die u motiveren om u te concentreren op
wat het leven de moeite waard maakt (figuur 33).

24

• Tik op
Interview om het interview rond mentale
ondersteuning op te nemen (zie hiervoor ook de aparte
handleiding rond dit interview).
• Tik op
Meer info om meer te weten te komen over
mentale ondersteuning in HeartMan.

figuur 28
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figuur 29

figuur 31

figuur 30
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figuur 32

figuur 33
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Algemeen advies
In de sectie Algemeen advies kunt u algemeen advies
terugvinden over omgaan met hartfalen. U vindt deze sectie
terug via het applicatiemenu (zie ook p. 6 en 7 van deze
handleiding).
Deze sectie bevat meer informatie over:
• Hartfalen en de behandeling ervan,
• Aanbevelingen voor een gezonde levensstijl,
• Wanneer u contact moet opnemen met uw arts.
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Bloeddruk en gewicht
Eénmaal per dag zal u gevraagd worden om uw bloeddruk en
gewicht in te geven.
In de secties Bloeddruk (figuur 34) en Gewicht (figuur 35), die
u terugvindt via de iconen in het homescherm, kunt u zelf uw
bloeddruk en uw gewicht invoeren. Uw vorige metingen worden
getoond in grafieken per maand, week, of dag.
Om een meting van uw gewicht in te geven:
1. In het homescherm, tik op het icoon voor Gewicht.
Het scherm Gewicht opent (figuur 35).
2. Tik op het lijntje onder ‘Voer je gewicht in’.
Een toetsenbord met cijfers verschijnt. Toets uw gewicht
in, en druk op het groene vinkje.
3. Tik op ‘Bewaar’.
Om een meting van uw bloeddruk in te geven:
1. In het homescherm, tik op het icoon voor Bloeddruk.
Het scherm Bloeddruk opent (figuur 34).
2. Als er meteen een toetsenbord met cijfers verschijnt
onderaan het scherm, druk dan eerst op het groene
vinkje.
3. U ziet onderaan het scherm twee lijntjes, een voor
bovendruk, en een voor onderdruk.
4. Tik op het lijntje onder ‘Bovendruk’.
Een toetsenbord met cijfers verschijnt. Toets de waarde
van de bovendruk in, en tik op het groene vinkje.
5. Tik op het lijntje onder ‘Onderdruk’.
Een toetsenbord met cijfers verschijnt. Toets de waarde
van de onderdruk in, en tik op het groene vinkje.
6. Tik op ‘Bewaar’.

29

figuur 34

figuur 35
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Afspraken
U kunt de sectie Afspraken terugvinden door op het icoon in
het Homescherm te tikken. U kunt een lijst raadplegen van
afspraken die u zelf ingepland heeft (figuur 36).
U kunt zelf afspraken toevoegen door te tikken op het
plusteken linksboven in het scherm (figuur 37).

figuur 36

figuur 37
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Profiel
In de Profiel sectie kunt u uw persoonlijke informatie bekijken
(figuur 38). U vindt deze sectie terug via het applicatiemenu
(zie ook p. 6 en 7 van deze handleiding).
•

Uw Huidige gegevens bevatten enkele details over uzelf
(figuur 39).

figuur 38

figuur 39
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Instellingen / Settings
In de sectie Instellingen, of Settings (figuur 40) kunt u
instellen hoe de meldingen en alarmen getoond worden (figuur
41), hoe de grafieken in de applicatie getoond worden, en de
parameters wijzingen van de toestellen die u gebruikt. U vindt
deze sectie terug via het applicatiemenu (zie ook p. 6 en 7
van deze handleiding).
Bij ‘Meldingen’ kunt u bv. de meldingen i.v.m. medicatie
uitzetten.

figuur 40

figuur 41

33

De HeartMan-app updaten
De HeartMan-applicatie krijgt af en toe nog nieuwe versies, met
extra toevoegingen. Om zeker te zijn dat u de laatste versie
van de app gebruikt, kunt u nakijken of er updates beschikbaar
zijn. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: uw telefoon meldt zelf
updates, of u kijkt zelf na of er updates zijn.

I.

Uw telefoon meldt zelf updates.

Als er een nieuwe HeartMan-update beschikbaar is, verschijnt
het icoontje van de Google Play-store
in de zwarte balk aan
de bovenkant van het scherm.
1. Om meer informatie te zien over de melding, veeg met uw
vinger van de bovenkant van het scherm naar beneden.
Een statusbalk met de melding opent (figuur 42).

figuur 42
2. Tik op de melding om naar de Google Play Store te gaan.
Ga verder met stap 3 hieronder.
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II.

U kijkt zelf na of er updates zijn.

1. Tik op de middelste toets onderaan uw telefoon.
Het startscherm van uw smartphone opent.
2. Tik op het icoon van de Google Play Store (figuur 43).
De Google Play Store opent (figuur 44).

figuur 43

figuur 44

3. (Ga hier ook verder vanuit I. Uw telefoon meldt zelf
updates).
In het zoekveld bovenaan het scherm, typ ‘Heartman’ en
tik op het zoekicoontje

(figuur 45).
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figuur 45
4. Kies ‘Heartman’ uit de lijst die verschijnt (figuur 46).
De HeartMan-pagina opent (figuur 47).

figuur 46

figuur 47
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5. Tik op ‘updaten’.
De app begint te updaten (figuur 48). Wacht tot de
updates gedownload en geïnstalleerd zijn.
6. Tik op ‘Openen’ als de update geïnstalleerd is (figuur 49).
De nieuwe versie van de HeartMan-applicatie opent.

figuur 48

figuur 49

