Ook beschikbaar als
mobiele app

De mobiele app is

U kunt hier de berichten van uw zorgverlener
lezen, beantwoorden of zelf een chat starten. Het
rode bolletje laat zien hoeveel ongelezen nieuwe
berichten u heeft.
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Digitaal

Hier vindt u een overzicht van alle taken die door
uw zorgverlener voor u zijn klaargezet. U kunt een
taak oppakken door hierop te klikken. De meest
dringende taak staat bovenaan.

Consultvoorbereiding
Hier houdt u metingen bij zoals uw gewicht,
bloeddruk en/of bloedglucose, maar u kunt hier
ook uw labwaarden vinden.

Wanneer u binnenkort een consult heeft,
kan uw zorgverlener u een vragenlijst
sturen ter voorbereiding van dit consult. U
ontvangt hiervan een taak in het portaal en
een bericht in uw email-inbox.

Hier kunt u openstaande vragenlijsten invullen
en resultaten bekijken van eerder afgeronde
vragenlijsten.

Binnen Educatie kunt u allerlei informatie
vinden, die uw zorgverlener u aanbiedt. Dit
kan informatie zijn over de praktijk, maar ook
informatie over uw aandoening. Deze
informatie kunt u op elk moment nalezen.
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met uw
gezondheid

Werk samen met uw zorgverleners aan uw
gezondheid. Dit doet u door in te loggen
op de beveiligde applicatie van Philips
VitalHealth Engage. Dit kan
zowel via het web als via
de mobiele app.

Hoofdscherm
Na het inloggen komt u op het hoofdscherm.
U ziet hier in één oogopslag alle belangrijke
informatie. Daarnaast kunt u hier uw profiel
inzien, wijzigen en uitloggen.

Engage biedt online inzicht
in uw eigen dossier met een
persoonlijk online dashboard
en een actueel overzicht van
chats, taken en educatie.
Engage is ontworpen om de samenwerking tussen u
en uw zorgverleners makkelijker te maken. Terwijl u
thuis bent, kan uw zorgverlener uw gezondheid goed
in de gaten houden en uw behandeling in overleg met
u aanpassen wanneer dit nodig is. Uw zorgverlener
kan u een taak toewijzen. U kunt dan online een
vragenlijst invullen als voorbereiding op een consult.
Of u meet bijvoorbeeld uw bloeddruk en stuurt deze
alvast via Engage naar de praktijk.
Ook kunt u veilig met uw zorgverleners overleggen,
door te chatten of te videobellen. Zo werkt u
samen aan uw eigen doelen en acties.

Profiel
Na uw eerste succesvolle inlogpoging kunt
u deze stap overslaan. Ga voortaan direct
in te loggen of gebruik de mobiele app.

Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord
in die u bij de eerste login heeft gemaakt.
Klik vervolgens op ‘Login’.

Uw account wordt aangemaakt door het bedrijf
Philips VitalHealth. Een aantal gegevens in het
profiel kunt u zelf wijzigen, zoals uw emailadres, telefoonnummer en wachtwoord.
Controleer dit goed, zodat herinneringen of
andere notificaties op uw huidige telefoonnummer
of in uw mailbox terecht komen.

Vervolgens ontvangt u een verificatiecode
via SMS op uw mobiel. Deze vult u in en
daarna klikt u op ‘Login’.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op
de ‘wachtwoord vergeten’-knop. U ontvangt
een mail waarmee u uw wachtwoord
opnieuw kunt instellen.

Uw gegevens zijn

