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Hoe kan ik metingen doen?
Handleiding voor het invullen van metingen in
het Gezondheidsdossier
Je zorgverlener kan je vragen om thuis waardes te meten,
bijvoorbeeld je gewicht of temperatuur. In de Ivido PGO kun
je deze waardes invullen en met je zorgverlener delen. Zo
kan je zorgverlener ook op afstand in de gaten hoe het met
je gezondheid gaat. In dit artikel lees je hoe je metingen
invult in de Ivido PGO.
Stap 1
Klik op Gezondheidsdossier in de zijbalk.

Stap 2
Klik in jouw gezondheidsdossier op Alle metingen.
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Stap 3
Je ziet nu een overzicht van alle waardes die je kunt meten.
Klik op Toevoegen om een nieuwe meting toe te voegen.

Je kunt ook een nieuwe meting toevoegen door op het pijltje achter de meting te klikken.
Klik daarna op het bolletje met een +.

Stap 4
Klik op de soort meting die je wilt toevoegen, bijvoorbeeld Gewicht.
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Stap 5
Is het de eerste keer dat je deze meting doet? Dan krijg je eerst een paar vragen over hoe je
de meting doet. Zo is het duidelijk waar de meetwaarden vandaan komen.

Doe je de meting op een andere manier dan daarvoor? Pas je antwoorden dan aan.
Klik hiervoor op de afbeelding van het potlood.
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Stap 6
Vul de meting in. Het verschilt per soort meting wat je moet invullen.
Voor een meting van je gewicht is dat in ieder geval:
- de datum van de meting
- de waarde van de meting: jouw gewicht

Stap 7
Heb je alles ingevuld? Klik dan op Registreren om de meting op te slaan.
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Overzicht van jouw metingen
Wil je een overzicht van jouw metingen zien?
Klik dan op het pijltje achter de meting.

Je ziet nu de laatste metingen.
Wil je alle metingen zien? Klik dan op Alle metingen.
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Je ziet nu een overzicht van je metingen. Rechts bovenin kun je instellen of je de metingen
van deze week, deze maand of langer ziet.

Wil je verschillende metingen met elkaar vergelijken? Vink dan in het overzicht de vakjes
aan van de soort metingen die je wilt vergelijken. Klik daarna op Toon grafieken.
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