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1. Overzicht 
1.1 Over de Mission Lipid-gegevensbeheersoftware 

Deze software is ontworpen voor patiëntbezoeken en screening-gebeurtenissen van de gemeenschap. 
Hierdoor kan de gebruiker snel testgegevens overdragen van de meter naar een pc, veilig elektronische 
patiëntendossiers aanmaken en beheren met daarin actuele/gearchiveerde testgegevens en standaard 
gezondheidsgegevens, en patiënten een gepersonaliseerd en geactualiseerd lipidegezondheidsrapport 
bieden bij elk bezoek. 
 
Het gepersonaliseerde patiëntrapport omvat de actuele testresultaten van de patiënt, zoals ze zich 
verhouden tot standaard referentiewaarden, voor Totaal cholesterol, Triglyceriden, HDL, berekende LDL 
en berekend Totaal cholesterol/HDL-verhouding. Het is een nuttige educatieve tool die automatisch het 
risico van de patiënt op coronaire hartziekte over 10 jaar berekent, met gebruik van de Framingham- of 
PROCAM-score-algoritmen. Als het Framingham-algoritme wordt geselecteerd in de software-
instellingen, berekent het rapport tevens de “Hartleeftijd” van een individu, nog een voorspellende 
indicator van cardiovasculaire gezondheid, gebaseerd op bekende risicofactoren.  

  
Opmerking: Een computer zal slechts één kopie van dit softwareprogramma uitvoeren en verbinding 
maken met één meter tegelijk. 

1.2 Systeemvereisten 

Hieronder vindt u de minimumvereisten voor Mission Lipid-gegevensbeheersoftware: 
 

Besturingssysteem:  Win 7 Home Premium – 32 bit 

Win 7 Pro – 64 bit 

Win 8.1 Pro – 64 bit 

Win 10 Pro – 64 bit 

 

Geheugen:    1 GB 
 
Ruimte op harde schijf:  500 MB voor software-installatie en uitbreiding van patiëntdatabase  
 
  
Verbindingspoort:   Beschikbare USB-poort  

 

Scherm:   1024 x 768 of hoger  

1.3 Benodigde materialen 

• Mission-cholesterolmeter –of-- Mission Lipid-paneelmeter 
 

• Mission USB-kabel  
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2. Instructies voor beheerder  
2.1 Installatie 

OPMERKING: Tijdens het installatieproces moet u ervoor zorgen dat de USB-kabel is losgekoppeld van 
uw computer. Sluit deze niet aan op uw computer totdat de software-installatie volledig is afgerond. 

 
Voor installeren klikt u op het pictogram Mission Lipid-gegevensbeheersoftware en volgt u de prompts.  

2.2 Configuratie 

 Het configuratievenster wordt automatisch weergegeven nadat de installatie is voltooid. 
 

OPMERKING: Als uw computer wordt uitgeschakeld tijdens configuratie, zal het configuratieproces 
onafgerond blijven. Om het configuratieproces opnieuw te starten, moet de software opnieuw worden 
geïnstalleerd. 

 
1. Configuratie begint met het scherm “Taal selecteren”. Selecteer de gewenst taal in het 

vervolgkeuzemenu en kik op de knop “Doorgaan”. 
 
2. Vul de instellingsgegevens in op het scherm “Registratie instelling” en klik op de knop “Doorgaan”. 
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3. Vul uw gegevens in op het scherm “Gegevens primaire beheerder”. (Voor gebruikersnaam gebruikt 
u zakelijke e-mail-ID of maakt u een naamsysteem aan voor uzelf en andere gebruikers.) Klik op de 
knop “Doorgaan”. 

 

 
 

4. Op het scherm “Gebruikers toevoegen” voert u gegevens in voor elk individu dat geautoriseerd zal 
zijn om de software te gebruiken en patiëntgegevens te openen. Voer elke gebruiker één voor één 
in en klik op de knop “Gebruiker toevoegen” na elke invoer voor opslaan.  
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Wanneer alle gebruikers zijn ingevoerd (aanvullende gebruikers kunnen later worden toegevoegd), 
klikt u op de knop “Doorgaan”. 

 
OPMERKING: Beheerdersrechten omvatten:  

• Toevoegen, bewerken, verwijderen van gebruikersgegevens van de software 
• Instellingsgegevens aanpassen in de software 
• Software-instellingen aanpassen 
• Patiëntgegevens exporteren naar CSV-tekstbestanden 
• Een back-up maken van de patiëntdatabase 
• Toegang tot testhistorie controlevloeistof 
• Uploaden van bedrijfslogo voor het aangepaste patiëntenrapport (optioneel) 

 

 
 
OPMERKING: Een gebruiker heeft een status “Hangend” totdat deze zich voor de eerste keer  
                          aanmeldt. Dan zal zijn status wijzigen naar “Actief”. 
 

 
 

5. Selecteer software-instellingen en klik op de knop “Doorgaan”. 
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Opmerking: U hebt de optie van aanpassen van rapportinstellingen na aanmelden.  

 
6. Wanneer configuratie is voltooid, wordt een accountactiveringsscherm weergegeven. Voer uw 

nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord in voor activeren van uw account.  
 

7. U wordt gevraagd om uw computer opnieuw te starten. 
 

8. Geef gebruikersnamen en (tijdelijke) wachtwoorden aan alle nieuwe geautoriseerde gebruikers voor 
hun eerste aanmelding. 

2.3 Instructies voor verwijderen 

1. Open het geïnstalleerde Windows-softwaremenu of Configuratiescherm. (Vanuit het 
Configuratiescherm gaat u naar Programma‘s en Functies. Als uw Configuratiescherm in de 
weergave Categorie staat, gaat u naar Een programma verwijderen.) 

 
2. Zoek het pictogram Mission Lipid-gegevensbeheersoftware. 

 
3. Volg de standaard Windows-procedure voor het verwijderen van het programma. 
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2.4 De Mission Lipid-gegevensbeheersoftware uitvoeren (alleen beheerders) 

Na installatie is het softwarepictogram zichtbaar in het Startmenu van uw computer. Als u een 
snelkoppeling hebt aangemaakt tijdens installatie, is dit tevens zichtbaar op uw desktop. Dubbelklik op 
het pictogram hieronder om het programma te starten.  
 

 
 

2.4.1 Wachtwoord vergeten (alleen beheerders) 

Als u uw wachtwoord bent vergeten en u bent de enige gebruiker met beheerdersrechten in uw 
organisatie, neem dan contact op met Technische Ondersteuning van ACON Laboratories 
(techsupport@aconlabs.com). Als aanvullende gebruikers binnen uw organisatie 
beheerdersrechten hebben, hebben zij tevens het vermogen om alle wachtwoorden weer te 
geven en te wijzigen (zowel beheerders als standaard gebruikers) in het tabblad “Gebruikers 
toevoegen / beheren” (in “Instellingen” in de bovenste navigatiebalk). 

2.4.2 Beheerdersinstellingen  

De knop Instellingen bevindt zich in de bovenste navigatiebalk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:techsupport@aconlabs.com
mailto:techsupport@aconlabs.com
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Als u beheerdersrechten hebt, ziet u het onderstaande scherm: 
 

  
Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven wanneer op de knop Instellingen wordt 
geklikt, neemt u contact op met de primaire beheerder van deze software van uw instelling. 
 

2.4.2.1    Tabblad Gebruikers toevoegen / beheren 

• Voor het toevoegen van nieuwe gebruikers, vult u de velden in onder 
“Gebruikers toevoegen” en klikt u op de knop “Gebruiker toevoegen”. 
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• Voor het bewerken van een gebruikersbestand, klikt u op de naam van de 
gebruiker vermeld onder “Gebruikers beheren” om het gebruikersbestand te 
openen voor bewerken. Voer wijzigingen uit en klik op de knop “Opslaan”.  

 

 
 

  
 

• Voor het verwijderen van een gebruikersbestand, klikt u op de naam van de 
gebruiker vermeld onder “Gebruikers beheren” om het gebruikersbestand te 
openen. Klik op de knop “Gebruiker verwijderen”. (Hierboven getoond.) 
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2.4.2.2    Tabblad Informatie instelling 

Werk de instellingsgegevens bij en klik op de knop “Opslaan”. 
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2.4.2.3    Tabblad Geavanceerde instellingen 

Pas de software-instellingen indien gewenst aan en klik op de knop “Opslaan”. 
 

  
 

Klik op de aangewezen knop voor geavanceerde beheerdersfuncties. 
 

• Exporteer het patiëntdatabase naar een CSV-tekstbestand. 
  

• Maak een back-up van de patiëntdatabase. (Voor hulp bij het herstellen van 
bestanden neemt u contact op met Technische Ondersteuning van ACON 
Laboratories via techsupport@aconlabs.com). 

  
• Testhistorie controlevloeistof weergeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:techsupport@aconlabs.com
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2.4.2.4    Tabblad Rapportinstellingen 

Pas de rapportinstellingen indien gewenst aan en klik op de knop “Opslaan”. 
 

 
 

Zie hoofdstukken 4-9 voor aanvullende informatie over het gebruiken van deze software. 
 

3. Algemene instructies 
3.1 De Software uitvoeren 

Dubbelklik op het pictogram Mission Lipid-gegevensbeheersoftware dat hieronder wordt getoond. Het 
bevindt zich in het Windows-startmenu. Het kan tevens zichtbaar zijn op het bureaublad van de 
computer als een snelkoppeling is gemaakt. 
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3.2 Eerste keer aanmelden / Wachtwoord vergeten 

De primaire beheerder zal u een gebruikersnaam en eerste (tijdelijke) wachtwoord geven. Tijdens het 
proces van eerste keer aanmelden, wordt uw account geactiveerd en u hebt de mogelijkheid om uw 
wachtwoord te wijzigen. 
 
Opmerking: Als u uw wachtwoord bent vergeten, moet u contact opnemen met uw beheerder. 

3.3 Standaard instellingen   

De knop Instellingen bevindt zich in de bovenste navigatiebalk. 
  

 
 
Wanneer u op de knop Instellingen klikt, zou u het onderstaande scherm moeten zien: 
 
 

 
Als dit scherm niet wordt weergegeven wanneer op de knop Instellingen wordt geklikt, neemt u contact 
op met de primaire beheerder van deze software van uw instelling. 
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3.3.1 Tabblad Rapportinstellingen 

Pas de rapportinstellingen indien gewenst aan en klik op de knop “Opslaan”. 
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3.3.2 Tabblad Mijn account / Wachtwoord wijzigen 

Wijzig het wachtwoord indien gewenst en klik op de knop “Opslaan”.  
 

Het wordt aangeraden om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. 
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4.  Beginscherm 
Het beginscherm is het eerste scherm van het tabblad Kantoorbezoek. Het wordt weergegeven als het 
scherm hieronder. 
 

  
 

5. Kantoorbezoek 
De modus Kantoorbezoek (Beginscherm) is voor gebruik in een dokterspraktijk tijdens een afspraak met 
de patiënt. De workflow bestaat uit het volgende:  
 
 1) Wis het metergeheugen aan het begin van de dag (optioneel, maar aanbevolen) 

2) Stel de patiënt enkele vragen 
3) Voer een lipidentest uit; verwijder het gebruikte testapparaat/-cartridge uit de meter 
4) Draag testgegevens over van de meter naar de computer 
5) Genereer een patiëntenrapport 

5.1 Het metergeheugen wissen 

Voor het optimaliseren van snelheden van gegevensoverdracht, wordt aanbevolen om het 
metergeheugen dagelijks of een paar keer per week te wissen (afhankelijk van lipidetestvolume). Voor 
instructies betreffende het wissen van het metergeheugen, klikt u op de link met de naam “Hoe wis ik 
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het metergeheugen?” Deze link stuurt u direct naar de pagina Ondersteuning, die tevens kan worden 
geopend via de knop Ondersteuning in de bovenste navigatiebalk. 
 

 
 

5.2 Geboortedatum invoeren 

Klik op de knop Kantoorbezoek (als u zich niet reeds in het beginscherm bevindt). Voer de 
geboortedatum van de patiënt in voor het zoeken of bevestigen van het bestaan van het 
patiëntendossier in het systeem. 
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5.2.1 Patiëntendossier gevonden 

Alle patiëntendossiers die zijn verbonden aan de ingevoerde geboortedatum, worden vermeld. 
Selecteer de juiste patiënt in de lijst door te klikken op de naam van de patiënt. Het 
patiëntendossier wordt geopend. Werk de informatie over de vitale functies van de patiënt bij. 
Bevestig de antwoorden op de gezondheidsvragen en werk indien nodig bij. Klik op “Opslaan”. 

 

   
 

Als geen van de vermelde patiënten de correcte patiënt is, klikt u op “Nieuwe patiënt toevoegen” en een 
nieuw dossier wordt geopend. Vul alle velden in en klik op “Opslaan”. 
 

5.2.2 Patiëntendossier niet gevonden (een patiëntendossier aanmaken) 

Als geen patiëntendossiers verbonden aan de ingevoerde geboortedatum worden gevonden, 
wordt een nieuw dossier geopend. Vul alle velden in en klik op “Opslaan”. 
  

5.3 Test uitvoeren met gebruik van Mission-meter 

Voer lipidetesten uit met uw Mission-meter. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de meter en/of 
beknopte handleiding voor meer details over het uitvoeren van een test met gebruik van de Mission-
meter. Resultaten kunnen binnen 2 minuten worden weergegeven op het meterscherm. Verwijder het 
gebruikte testapparaat/-cartridge nadat de resultaten op de meter zijn weergegeven. 
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5.4 Testgegevens overdragen  

Zorg ervoor dat de Mission meter met een USB-mini-USB-kabel is aangesloten op uw computer. Klik op 
de knop "Gegevensoverdracht". 
Opmerking: Klik nooit op de knop "Gegevensoverdracht" voordat u het gebruikte testapparaat/cartridge 
heeft verwijderd en de meter op uw computer heeft aangesloten. 
 
 

 
 

 
Als uw meter een eerder model is (één richting), ziet u speciale instructies op het scherm met een 
toelichting op het snel en eenvoudig handmatig beginnen van de gegevensoverdracht. 
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5.5 Patiëntenrapport  

Na de overdracht van testgegevens wordt automatisch een gepersonaliseerd patiëntrapport 
gegenereerd en deze wordt weergegeven zoals dat op de volgende pagina. Als het gepersonaliseerde 
patiëntrapport niet op het scherm verschijnt, controleer dan of het gebruikte testapparaat/cartridge uit de 
meter is verwijderd.Voor het afdrukken van het rapport, klikt u op de knop “Rapport afdrukken”. Klik 
anders op de knop “Patiëntbezoek beëindigen” om terug te keren naar het beginscherm zonder een 
rapport af te drukken. 
 
Het patiëntrapport bevat algemene gezondheidsgegevens, risico op coronaire hartziekte over 10 jaar, 
“hartleeftijd” (alleen als de Framingham-scoremethode wordt geselecteerd in de software-instellingen), 
testresultaten en eventuele historische lipidetestresultaten. De waarde van het bieden van een 
gepersonaliseerd rapport aan patiënten is dat het kan dienen als educatief middel en motivator voor 
patiënten om veranderingen in hun levensstijl te maken. Het patiëntrapport kan worden afgedrukt met 
behulp van een lokale of netwerkprinter; gebruik echter voor afdrukken in kleur een lokale/niet op het 
netwerk aangesloten printer. 
 
Opmerking:  Deze software gebruikt de meest geactualiseerde CHD-risico-algoritmen die beschikbaar 
zijn. Aangezien eerdere versies van de meter wellicht geen bijgewerkte algoritmen hebben, kunnen 
sommige verschillen worden geobserveerd tussen het CHD-risico dat wordt vermeld in het rapport, en 
het CHD-risico dat door de meter individueel wordt gegenereerd.  
 



20 
 

Opmerking:  Wanneer “Framingham” is geselecteerd in de software-instellingen, zijn de calculators 
voor risico over 10 jaar en hartleeftijd in het rapport gebaseerd op gegevens van de Framingham-studie 
en zijn bedoeld voor individuen van 30-74 jaar oud die geen historie hebben van cardiovasculaire ziekte 
(hartaanval, beroerte, perifere vaatziekte of hartfalen). Het CHD-risico van een patiënt kan overschat of 
onderschat worden door deze calculators als hun leeftijd buiten dit referentieleeftijdsbereik valt.” 
 
Opmerking:  Wanneer “PROCAM” is geselecteerd in de software-instellingen, is de calculator voor 
risico over 10 jaar in het rapport gebaseerd op gegevens van de PROCAM-studie en is bedoeld voor het 
inschatten van het algehele CHD-risico bij mannen van 35-65 jaar oud die geen historie hebben van 
cardiovasculaire ziekte (hartaanval, beroerte, perifere vaatziekte of hartfalen). Het CHD-risico van een 
patiënt kan overschat of onderschat worden door deze calculator als hun leeftijd of geslacht buiten de 
parameters van de PROCAM-studie ligt.” 
 
 

   

6. Screening-gebeurtenis 
  

De modus Screening-gebeurtenis is voor gebruik in een omgeving van screening-gebeurtenis, zoals een 
apotheek of gezondheidsbeurs. De workflow lijkt sterk op de workflow Kantoorbezoek en bestaat uit het 
volgende: 
 
 1) Benoem de screening-gebeurtenis en geef een datum voor de gebeurtenis  
 2) Wis het metergeheugen voorafgaand aan de screening-gebeurtenis (optioneel, maar  
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                 aanbevolen) 
3) Stel de deelnemers aan de screening enkele vragen 
4) Voer een lipidentest uit; verwijder het gebruikte testapparaat/-cartridge uit de meter 
5) Draag testgegevens over van de meter naar de computer 
6) Genereer een patiëntenrapport 
7) Beëindig de screening-gebeurtenis 

6.1 Screening-gebeurtenis benoemen en datum gebeurtenis invoeren 

 Klik op de knop Screening-gebeurtenis. Screening vereist dat namen en datums gezocht kunnen 
worden in het systeem. Stel een consistente naamgevingsconventie in voor gebeurtenissen (tevens met 
consistente spelling). Hierdoor wordt het eenvoudiger om informatie op te halen in georganiseerde 
groeperingen. 

 
 Deze software biedt twee opties voor het uitvoeren van Screening-evenementen: 
 
 De testresultaten worden per persoon overgedragen 
 Van elke deelnemer worden lengte, gewicht en bloeddruk gemeten, de screener stelt een paar vragen 

om de identiteit van de persoon en diens risicofactoren vast te stellen, er wordt een lipidentest 
uitgevoerd, de testresultaten worden overgebracht vanaf het meetapparaat en er wordt een 
patiëntenrapport aan de deelnemer verstrekt. 

 
 Alle testresultaten worden na het evenement overgedragen 

Deelnemers vullen een vragenlijst in. Hun lengte, gewicht en bloeddruk worden gemeten, en er worden 
lipidentests uitgevoerd. Na het evenement worden de testgegevens overgedragen en worden er 
patiëntenrapporten verstuurd.   
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6.2 Het metergeheugen wissen 

Voor het optimaliseren van de snelheid van gegevensoverdracht tijdens screening-gebeurtenissen, 
wordt aanbevolen om het metergeheugen te wissen voorafgaand aan de gebeurtenis. Voor instructies 
betreffende het wissen van het metergeheugen, klikt u op de link met de naam “Hoe wis ik het 
metergeheugen?” Deze link stuurt u direct naar de pagina Ondersteuning, die tevens kan worden 
geopend via de knop Ondersteuning in de bovenste navigatiebalk.  
 

 

 
 

6.3 Geboortedatum invoeren 

Voer de geboortedatum van de deelnemer aan de screening in voor het zoeken of bevestigen van het 
bestaan van hun dossier in het systeem. 



23 
 

 

  

6.3.1 Patiëntendossier gevonden 

De dossiers van alle deelnemers aan de screening die zijn verbonden aan de ingevoerde 
geboortedatum, worden vermeld. Selecteer de juiste naam uit de lijst door te klikken op de 
naam van de deelnemer. Het dossier wordt geopend. Werk de informatie over de vitale functies 
van de deelnemer bij. Bevestig de antwoorden op de gezondheidsvragen en werk indien nodig 
bij. Klik op “Opslaan”. 
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Als geen van de vermelde namen de correcte deelnemer is, klikt u op “Nieuwe patiënt toevoegen”  
en een nieuw dossier wordt geopend. Vul alle velden in en klik op “Opslaan”. 
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6.3.2 Patiëntendossier niet gevonden (een patiëntendossier aanmaken) 

Als geen dossiers verbonden aan de ingevoerde geboortedatum worden gevonden, wordt een 
nieuw dossier geopend. Vul alle velden in en klik op “Opslaan”. 

6.4 Test uitvoeren met gebruik van Mission-meter 

Voer lipidetesten uit met uw Mission-meter. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de meter en/of 
beknopte handleiding voor meer details over het uitvoeren van een test met gebruik van de Mission-
meter. Resultaten kunnen binnen 2 minuten worden weergegeven op het meterscherm. Verwijder het 
gebruikte testapparaat/-cartridge nadat de resultaten op de meter zijn weergegeven. 

6.5 Testgegevens overdragen 

Zorg ervoor dat de Mission meter met een USB-mini-USB-kabel is aangesloten op uw computer. Klik op 
de knop "Gegevensoverdracht". 
 
Opmerking: Klik nooit op de knop "Gegevensoverdracht" voordat u het gebruikte testapparaat/cartridge 
heeft verwijderd en de meter op uw computer heeft aangesloten. 
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Als uw meter een eerder model is (één richting), ziet u speciale instructies op het scherm met een 
toelichting op het snel en eenvoudig handmatig beginnen van de gegevensoverdracht. 
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6.6 Patiëntenrapport  

Na de overdracht van testgegevens wordt automatisch een gepersonaliseerd rapport gegenereerd dat 
wordt weergegeven zoals degene hieronder. Als het gepersonaliseerde patiëntrapport niet op het 
scherm verschijnt, controleer dan of het gebruikte testapparaat/cartridge uit de meter is verwijderd. Voor 
het afdrukken van het rapport, klikt u op de knop “Rapport afdrukken”. Klik anders op de knop 
“Patiëntbezoek beëindigen” voor het screenen van de volgende deelnemer aan de screening. 
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Het rapport bevat algemene gezondheidsgegevens, risico op coronaire hartziekte over 10 jaar, 
“hartleeftijd” (alleen als de Framingham-scoremethode wordt geselecteerd in de software-instellingen), 
testresultaten en enige historische lipidetestresultaten. De waarde van het bieden van een 
gepersonaliseerd rapport aan deelnemers is dat het kan dienen als educatief middel en motivator voor 
individuen om veranderingen aan hun levensstijl te maken. Het patiëntrapport kan worden afgedrukt met 
behulp van een lokale of netwerkprinter; gebruik echter voor afdrukken in kleur een lokale/niet op het 
netwerk aangesloten printer. 
 
Opmerking:  Deze software gebruikt de meest geactualiseerde CHD-risico-algoritmen die beschikbaar 
zijn. Aangezien eerdere versies van de meter wellicht geen bijgewerkte algoritmen hebben, kunnen 
sommige verschillen worden geobserveerd tussen het CHD-risico dat wordt vermeld in het rapport, en 
het CHD-risico dat door de meter individueel wordt gegenereerd.  
 
Opmerking:  Wanneer “Framingham” is geselecteerd in de software-instellingen, zijn de calculators 
voor risico over 10 jaar en hartleeftijd in het rapport gebaseerd op gegevens van de Framingham-studie 
en zijn bedoeld voor individuen van 30-74 jaar oud die geen historie hebben van cardiovasculaire ziekte 
(hartaanval, beroerte, perifere vaatziekte of hartfalen). Het CHD-risico van een patiënt kan overschat of 
onderschat worden door deze calculators als hun leeftijd buiten dit referentieleeftijdsbereik valt.” 
 
Opmerking:  Wanneer “PROCAM” is geselecteerd in de software-instellingen, is de calculator voor 
risico over 10 jaar in het rapport gebaseerd op gegevens van de PROCAM-studie en is bedoeld voor het 
inschatten van het algehele CHD-risico bij mannen van 35-65 jaar oud die geen historie hebben van 
cardiovasculaire ziekte (hartaanval, beroerte, perifere vaatziekte of hartfalen). Het CHD-risico van een 
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patiënt kan overschat of onderschat worden door deze calculator als hun leeftijd of geslacht buiten de 
parameters van de PROCAM-studie ligt.” 

6.7 Screening-gebeurtenis beëindigen 

Wanneer de laatste deelnemer aan screening is gescreend en het rapport is gegenereerd, klikt u op de 
knop “Rapport afdrukken” om het patiëntrapport af te drukken. Klik anders op de knop “Patiëntbezoek 
beëindigen” om terug te gaan naar het scherm Geboortedatum van de screening-gebeurtenis. Klik 
vervolgens op de knop “Screening-gebeurtenis beëindigen” om de gebeurtenis voor die dag te sluiten. 
 

 
 

7. Testresultaten overdragen 
Gebruik de modus “Testresultaten overdragen” om alle gegevensrecords in uw meter tegelijkertijd over 
te dragen (in plaats van afzonderlijk). Dit gebeurt gewoonlijk aan het einde van de dag, wanneer de 
patiënten niet meer aanwezig zijn. 
 
Opmerking: Als u van plan bent om deze functie te gebruiken, moet u van alle personen naam, 

geboortedatum en geslacht registreren in de volgorde waarin ze worden getest. 
Als u de risicocalculator voor rapporten wilt gebruiken, moet u de volgende 
aanvullende informatie toevoegen:  
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• Lengte 
• Gewicht  
• Bloeddruk 
-EN- 
• Of ze roken, diabetes hebben, behandeling voor hoge bloeddruk ontvangen of 

een familiehistorie van vroegtijdige hartaanval hebben (<45 jaar oud) 
 

(Gebruikers buiten de VS moeten ook de controletests registreren in de volgorde waarin ze 
worden uitgevoerd.) U moet deze lijst raadplegen bij het toewijzen van testgegevens aan de 
juiste patiënt of controlegegeven in de database. 

 

7.1 Overdracht van bulkgegevens uitvoeren 

1. Klik op de knop Testresultaten overdragen 
 

2. Sluit de meter aan op de pc (met een USB-naar-mini-USB-kabel) 
 

3. Klik op de knop Doorgaan om de gegevensoverdracht te starten  
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Opmerking: Eerdere meterversies vereisen handmatige gegevensoverdracht. Als uw meter 
handmatige overdracht vereist, wordt een lijst met eenvoudige instructies weergegeven 
op uw monitorscherm nadat u op de knop Doorgaan klikt. 

 

  

7.2 Testgegevens toewijzen aan patiëntendossiers 

1. Voordat u naar de volgende stap gaat, opent u de lijst met patiënten die werd aangemaakt toen elk 
individu/controle werd getest. (Het moet in dezelfde volgorde staan als de volgorde waarin elke 
patiënt/controle werd getest.) Gebruik deze lijst als gids om te bepalen welk testdossier hoort bij 
welke patiënt. 
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2. Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, wordt elke rij testgegevens weergegeven zoals 
hierboven, op volgorde van datum en tijd, met de oudste eerst. Selecteer de eerste rij met behulp 
van het selectievakje en kies uit de volgende drie onderstaande functies. 

 
• Patiënt zoeken:  Om te zoeken naar een bestaand patiëntendossier in de patiëntdatabase, typt 

u de naam van de patiënt (achternaam, voornaam) in het zoekvakje en selecteert u de juiste 
patiënt in het vervolgkeuzemenu. Het patiëntendossier wordt geopend. Voor het toewijzen van 
de gemarkeerde rij met testgegevens aan het open patiëntendossier, klikt u op “Opslaan” of 
“Opslaan en rapport afdrukken”. 
 

• Nieuwe toevoegen:  Als een patiënt zeker niet in de patiëntendatabase staat, klikt u op de 
knop “Nieuwe toevoegen”. Een nieuw patiëntendossier wordt geopend. Vul velden in met zoveel 
informatie als mogelijk is. Voor het toewijzen van de gemarkeerde rij met testgegevens aan het 
open patiëntendossier, klikt u op “Opslaan” of “Opslaan en rapport afdrukken”. 

 
• Markeren als controle:  Als de testgegevens behoren bij een vloeibare controle, klikt u op de 

knop “Markeren als controle”, waardoor de testgegevens worden verzonden naar het logboek 
controlevloeistof. (Als u een Amerikaanse meter gebruikt, worden de controles herkend door de 
software en automatisch verzonden naar het logboek controlevloeistof.) 

 
3. Elke keer dat een van deze drie functies wordt uitgevoerd, worden de rijen met testgegevens 

weergegeven, samen met de naam van de patiënt aan wie de gegevens zijn toegewezen (of als ze 



33 
 

zijn toegewezen aan het logboek controlevloeistof). Ga door met het toewijzen van rijen van 
testgegevens (van beneden naar boven) totdat ze allemaal zijn toegewezen.  

 
Opmerking:  Als de gebruiker zich genoodzaakt ziet om van de computer weg te lopen tijdens het 

toewijzen van testgegevens aan patiëntendossiers, dan kan de sessie met het oog op de 
veiligheid worden vergrendeld door op de knop "Vergrendelen" onderaan het scherm te 
drukken. Als een andere gebruiker zich echter aanmeldt terwijl het scherm vergrendeld 
is, gaan alle niet opgeslagen testgegevens verloren. Als deze mogelijkheid bestaat, druk 
het scherm dan af of sla het op in een CSV-bestand voordat u het scherm vergrendelt. 
De testgegevens kunnen later opnieuw worden overgedragen. 

 
 

 
 

8. Patiëntendossiers 
De modus Patiëntendossiers biedt een snelle manier om bestaande patiëntendossiers te openen en 
screening-gebeurtenissen uit het verleden te bekijken. 

8.1 Toegang tot bestaande patiëntendossiers 

Klik op de knop Patiëntendossiers. Hierdoor wordt het tabblad Patiëntdatabase automatisch geopend. 
Zoeken naar een patiëntendossier:  
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1. Voer de achternaam, voornaam, geboortedatum of ID # van de patiënt in het zoekvakje in. Klik op 
de knop Zoeken.  
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2. Identificeer de juiste patiënt in de weergegeven vermelding en klik op de bijbehorende rij  
met patiëntgegevens om het patiëntendossier te openen. 
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3. Het weergegeven patiëntendossier kan worden geëxporteerd naar een CSV-bestand, opgeslagen 
of opgeslagen/afgedrukt. Met elk van deze drie functies gaat u terug naar het tabblad 
Patiëntendossiers, Patiëntdatabase. 

 

 
 

4. Om een lijst te zien met alle patiëntendossiers in de database, wist u de tekst in het zoekvakje 
en klikt u op de knop Zoeken.  

 
5. Voor het afsluiten van de modus Patiëntendossiers, klikt u gewoon op een van de tabbladen in 

de subnavigatiebalk. Kantoorbezoek, Screening-gebeurtenis of Testresultaten overdragen.
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8.2 Toegang tot screening-gebeurtenissen in het verleden 

In de modus Patiëntendossiers klikt u op het tabblad Screening-gebeurtenis. Zoeken naar een 
screening-gebeurtenis in het verleden: 
 
1. Gebruik naam van screening-gebeurtenis en/of datumbereik van gebeurtenis voor de gewenste 

screening-gebeurtenis. 
 

  
 

  



39 
 

 
2. Identificeer de juiste screening-gebeurtenis in de weergegeven vermelding en klik op de naam van 

de bijbehorende gebeurtenis. 
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3. Een vermelding van de deelnemers aan de gebeurtenis wordt weergegeven in het zoekvenster. 

Het patiëntendossier van elke deelnemer kan worden geopend door te klikken op de naam van de 
deelnemer. 
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4. Het weergegeven patiëntendossier kan worden geëxporteerd naar een CSV-bestand, opgeslagen 

of opgeslagen/afgedrukt. Met elk van deze drie functies gaat u terug naar de lijst met deelnemers 
voor die gebeurtenis. 

 

 
   

5. Voor het afsluiten van de modus Patiëntendossiers, klikt u gewoon op een van de tabbladen in 
de subnavigatiebalk. Kantoorbezoek, Screening-gebeurtenis of Testresultaten overdragen.  
 

9. Computerbeveiliging 
 

Voor de beveiliging van uw patiëntgegevens biedt de Mission Lipid-gegevensbeheersoftware de 
volgende functies: 

 
• Gecodeerde opgeslagen patiëntgegevens 
• Automatische onderbreking na 20 minuten inactiviteit 
• Met wachtwoord beveilig aanmelden 
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