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Documentnummer 

/POC/BL120001 

Wijzigingen t.o.v. vorige versie 

  Zie  wijzigingenbalk boven digitale document of klik op ...Meer --> documentgegevens tonen. 

Inhoud 

 

1 MobiHealth One 

  MobiHealth heeft een systeem ontwikkeld waarmee POCT apparatuur draadloos uitgelezen kan worden. 
In de PC van de aanvrager wordt een bluetooth adapter geplaatst die gekoppeld is aan het MobiHealth programma. 

  De bluetooth adapter maakt contact met de Firefly die in het POCT apparaat zit. De Firefly heeft een uniek nummer dat 
gelinkt is aan het Mobihealth programma en combinatie met de huisartspraktijk. 

  De Firefly staat alleen het gekoppelde POCT apparaat toe om toegang te krijgen. 

  Wanneer een meting op het POCT apparaat is uitgevoerd, wordt de uitslag via de Firefly versleuteld, draadloos, 
verzonden naar de bluetooth adapter via beveiligde internetverbindingen. 

  Data kan over een afstand van maximaal 10 meter naar een PC in de praktijk worden verstuurd. 

  Op de PC van de aanvrager wordt een pop-up scherm zichtbaar waar de meting wordt getoond. 

  In het scherm is de testdatum en tijd te zien, het apparaat waarop gemeten is, de bepaling, BSN van de patiënt, AGB-
code van de aanvrager en de status van de meting. 

  De aanvrager kan de uitslag doorsturen, waarna de ingevoerde BSN van de patiënt wordt gecontroleerd in GLIMS. 

  Indien GLIMS antwoord met de gegevens van de patiënt zal de aanvraag naar GLIMS worden doorgestuurd. 
Is de patiënt nog niet bekend in GLIMS dan wordt de meting tegengehouden in de buffer van MobiHealth en zal onze 
administratie eerst de patiënt aanmaken in GLIMS. 

  Er wordt dan een order aangemaakt waarin de uitslag automatisch wordt ingevoerd. 
De uitslag wordt vervolgens automatisch binnen 30 minuten naar het LifeLine Adres van de aanvrager verstuurd. 

2 Installatie MobiHealth One 

2.1 MobiHealth One kan via de volgende website worden geïnstalleerd: 
Https://secure.mobihealth.com/portal-mhone (Alleen via Internet Explorer) 

  Login:                 rmdc 
Wachtwoord:     (bekend) 

2.2 Installatieproces: 
Login: 
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2.3 
  

Welkom 

  

 
  
Klik op 'verder'. 
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2.4 Systeemcontrole-I 
  

 
  N.B. Indien er geen Java, of niet de juiste versie van Java, op de PC is geïnstalleerd, wordt gevraagd om (de laatste 

versie van) Java te installeren. 
Er wordt automatisch doorgeschakeld naar de webpagina, waar je de software kunt downloaden. 
Na installatie van Java opnieuw inloggen. 
De systeemcontrole start dan opnieuw. 
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2.5 Syteemcontrole-II 
  

 

2.6 Systeemcontrole-III 
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2.7          Installatie apparatuur-I 
  

 
  
Vul de gevraagde gegevens in. Contactgegevens zijn optioneel. Klik op "Verder'. 
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2.8 Installatie apparatuur-II 
  

 

2.9 Software installatie-I 
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2.10 Software installatie-II 
  

 
  
Klik op verder om uit te loggen. 

2.11 

 

2.12 Het MobiHealth One programma opent daarna automatisch. Indien dit niet gebeurd, het programma opzoeken in het 
mapje ' Program Data ' (Dit is een verborgen map) in Windows en een snelkoppeling op het bureaublad plaatsen. 
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2.13 Apparaat koppelen : 

  

Klik op ' Instellingen ' en vervolgens op de groen/witte plus. 
 

 
  

  Kies het te koppelen apparaat. 
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  Klik ' OK '. Volg de instructies op het scherm. 

 



 

 
Werking Mobihealth One™ v. 3 

 
Reinier Haga MDC ã 

Werking Mobihealth One™ 

Classificatie: Publieke lezer; Privé lezer   Controledatum: 11-06-2021   12 / 18 

 
  Indien de melding ' Firefly is al in gebruik ' verschijnt, blader dan terug (of log opnieuw in) naar het Welkom-scherm. 

Zie 2.3 
Kies ' apparaat vrijgeven ' en volg de instructie 
 
Behalve de zogenaamde Firefly kan ook de Raspberry Pi gebruikt worden. Het aansluiten hiervan werkt hetzelfde als bij 
de Firefly. 
Het enige verschil is dat de Raspberry Pi met de bijbehorende kabel op het POC apparaat wordt aangesloten. 
Standaard is deze kabel voorzien van een zg. "Male " - Deze is o.a. Voor de SMART CRP meter -. 
Voor de apparaten die een " Female " aansluiting nodig hebben zit er een verloopstekker bij. 
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  Na enkele minuten wordt het vierkante kader om de afbeelding van de meter groen. De koppeling is nu tot stand gebracht. 

  
Klik vervolgens op het tabblad ' systeemcontrole ' en controleer of voor alle opmerkingen een groen vinkje staat. 
  
 - De opmerking ' Bluetooth services actief ' hoeft niet groen aangevinkt te zijn. 
  
  - Indien de opmerking 'Er zijn USB apparaten met " energiebeheer " aan....... ' verschijnt, klik dan op "Windows 
Apparaatbeheer' . 
  
Klik met de rechter muisknop op de USB apparaten die worden genoemd. 
  
Kies ' Eigenschappen" , ' Energiebeheer ' en verwijder het vinkje bij " De computer mag dit apparaat uitschakelen....' 

  Klik OK. Herhaal dit tot alle genoemde apparaten gedaan zijn. 
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  Klik vervolgens op ' Instellingen ' en op ' AGB code invoeren ' . 
 

 
  Vul hier de AGB-code van de arts in. Niet die van de praktijk ! Herhaal indien meerdere artsen de meter willen gebruiken. 

Klik weer op 'Overzicht' . De app is nu klaar voor gebruik. 
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3 Verwerking resultaten via koppeling Mobihealth 

3.1 Controleer  voor een meting dat het lampje van de Firefly of Pi groen brandt en niet knippert. 

  

 
    

3.2       SMART CRP meter : 

 
  

  Voer bij ID: het BSN van de patiënt in. 

3.3 Clinitek Status + : 

 
  

3.4 Voer de meting uit. Het resultaat wordt automatisch naar de PC verstuurd waarop MobiHealth One™ is geïnstalleerd. 

3.5 Herhaal bovenstaande stappen wanneer er  meer metingen klaar liggen. 

3.6 Controleer na uitvoeren van de metingen op de PC met MobiHealth One™, of alles is ontvangen. 



 

 
Werking Mobihealth One™ v. 3 

 
Reinier Haga MDC ã 

Werking Mobihealth One™ 

Classificatie: Publieke lezer; Privé lezer   Controledatum: 11-06-2021   18 / 18 

3.7 Verstuur de metingen via de software. 

  Het programma opent automatisch na ontvangst van nieuwe meting(en). 

  

 
3.8 Los eventuele foutmeldingen op en verzend de metingen met de verzendknop. 

3.9 Klik op "alles verwijderen" wanneer de metingen verstuurd zijn en wanneer het laboratorium heeft teruggerapporteerd. 

  Het programma kan geminimaliseerd of weggeklikt worden. Het komt vanzelf weer omhoog bij nieuwe metingen of 
foutmeldingen. 

4 Foutmeldingen 

4.1 Als het Fireflylampje / Pi wel groen is, maar knippert: controleer of de PC aanstaat en de Bluetooth adapter goed is 
aangesloten. 

  Helpt dat niet, probeer dan de Firefly/Pi enkele seconden van de stroom af te halen. 

4.2 Als de draadloze verbinding niet in orde is (Fireflylampje knippert of is uit) zullen de metingen niet op de PC aankomen. 

  In dit geval zullen metingen handmatig opnieuw verstuurd moeten worden vanuit het geheugen van het POC apparaat. 

4.3 Als de koppeling niet lukt, dan moet het printstrookje indien mogelijk aan het aanvraagformulier worden vastgeniet en via 
de logistiek naar het laboratorium worden gestuurd. 
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