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1. Inleiding 
 

Deze handleiding beschrijft het gebruik van het Patienten Portaal van de Power2DM studie. Mensen 

die deelnemen aan de Power2DM studie zullen regelmatig worden verwezen naar het Power2DM 

Patienten Portaal . Naast het lezen van informatie over diabetes, kun je op de website je ”kalender” 

beheren, activiteiten plannen en feedback ontvangen op je doelen. 

 

Achtergrondinformatie over Power2DM 

Power2DM (Predictive model-based decision support for diabetes patient empowerment) is een 

Horizon 2020 project gesponsord vanuit de EU (ref. H2020-PHC-689444). 

Het hoofddoel van POWER2DM is om een gevalideerd en geïndividualiseerd zelfmanagement 

support systeem te ontwikkelen voor patiënten met type 1 en type 2 diabetes. Het combineert en 

integreert de volgende onderdelen: 

1. Een gedeelde besluitvorming applicatie gebaseerd op een combinatie van meerdere Europese 

voorspellende modellen en voorspellende computermodellen 

2. Een geautomatiseerde e-coaching app gebaseerd op theorieën omtrent gedragsveranderingen, en 

3. Het gebruiken en interpreteren van real-time persoonlijke gegevens 
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2. Inloggen op het Power2DM Patiënt Portaal 
 

Het Patient Portaal bevat vertrouwelijke en gevoelige persoonlijke en medische data. Middels een 
beveiligde login procedure, worden uw gegevens beschermd tegen oneigenlijk gebruik door anderen. 
Voor registratie in het Power2DM Patient Portaal ontvangt u een gebruikersnaam (username) en 
wachtwoord (password).  

 
Figuur 1: Login Pagina  
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3. Startpagina 
 

Meteen nadat u succesvol bent ingelogd wordt u automatisch geleid naar de startpagina van het 
POWER2DM Patiënten Portaal.  
 
Boven in het scherm vindt u het menu. Via het menu zijn alle functies van het POWER2DM patiënten 
portaal toegankelijk. 
 
 

 
Figuur 2: Overzicht van het menu en toegankelijke functies  

 
De vijf hoofdmenu’s bevatten diverse submenu’s, zoals duidelijk wordt uit Figuur 2. Het hoofdmenu 
bestaat uit de volgende onderdelen:  
 

 Behandelplan: beschrijft de persoonlijke behandeldoelen en activiteiten, zoals met de arts 
besproken. Het behandelplan kan niet worden aangepast, maar actieve behandeldoelen (in 
het blauw weergegeven) kunnen worden overgenomen als zogenaamde ‘’zelfmanagement 
doelen’’. Uw zelfmanagementdoelen vormen de basis voor het plannen van zelfmanagement 
activiteiten in de kalender.  

 Actie Plan: Geeft de mogelijkheid om persoonlijke doelen te specificeren en aan te passen. 
Meestal zijn deze persoonlijke doelen een (kleine) aanpassing/specificatie van de met u 
besproken behandeldoelen. Tevens is het mogelijk uw kalender met activiteiten te openen, 
oude activiteiten te evalueren en grafieken te bekijken. Daarnaast geeft het Actieplan Menu 
toegang tot 3 ‘’oefeningen’’: de Energie Batterij, het Value Kompas en tips om te 
ontspannen.  

 Dagboek: verzamelt en evalueert data.  

 Vragenlijst: Hieronder kunt u de benodigde vragenlijsten invullen, die horen bij het 
onderzoek 

 ?: Geeft aanvullende informatie over diabetes en gerelateerde onderwerpen, en bevat deze 
handleiding.   

 <uw gebruikersnaam >: bevat het gebruikersprofiel, uw instellingen voor het actieplan en de 
‘’knop’’ om uit te loggen.  

 
Via het POWER2DM logo (zie Figuur 2) linksboven kunt u altijd de startpagina openen.  Op de 
startpagina staat ook een zogenaamd ‘’dashboard’’ (overzicht) met een samenvatting van de 
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belangrijkste data van de huidige/afgelopen week. Alle onderdelen in die samenvatting worden 
weergegeven in 4 kleuren:  

 Groen – Voltooid: alles is compleet/in orde  

 Oranje – Bezig: een proces/activiteit is bezig/in wording 

 Rood – Incompleet: er lijken gegevens te missen/er is iets niet in orde  

 Grijs – In de toekomst: dit onderdeel bevindt staat gepland voor later 
 
De onderdelen die worden weergegeven in het ‘’Dashboard’’ kunnen worden aangepast via 
Instellingen, een knop onder uw Profiel (rechtsboven) (zie ook paragraaf 8.2).  Figuur 3 geeft een 
overzicht weer van de verschillende onderdelen van het dashboard: 

 Geselecteerde tijdsperiode – geeft gegevens weer in een specifieke tijdsperiode 

(rechtsboven in scherm, bijv. week/maand/half jaar) 

 Feedback op alle gegevens   

 Komende activiteiten – laat geplande activiteiten zien.  De gebruiker kan incomplete 

activiteiten aanvullen door op de activiteit te klikken.  

 Grafieken–  geeft gegevens weer (naar keuze) in de vorm van een grafiek 

 

 
 

Figuur 3: Overzicht van onderdelen van het Dashboard (Startpagina)  
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4. Behandel Plan 
 
Het behandelplan geeft de door u en de arts samen geformuleerde behandeldoelen weer (zie figuur 
4). Een behandelplan bestaat gewoonlijk uit één of meerdere behandeldoelen. Een behandeldoel kan 
bestaan uit meerdere behandelactiviteiten die bijdragen aan het bereiken van het behandeldoel. De 
start- en streefdatum geven aan in welke periode dit behandeldoel actief is. Een streefwaarde geeft 
(eventueel) weer welke waarde met het behandeldoel kan worden bereikt.  
 

 
Figuur 4: Behandel Plan 

 
Om een behandeldoel over te nemen als een persoonlijk zelfmanagement doel, of om specifieke 
activiteiten te koppelen aan een besproken behandeldoel, hoeft u alleen op het behandeldoel te 
klikken. Daar kunt u de planning van de benodigde activiteiten aanpassen of een meer specifieke 
omschrijving geven van het behandeldoel. Hierna zullen de door u geplande en/of aangepaste 
activiteiten verschijnen in de kalender.  
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5. Actieplan 
 
Het Actieplan menu maakt het mogelijk om belangrijke persoonlijke informatie over activiteiten te 
noteren, aan te passen en te evalueren. Via dit menu kunt u uw persoonlijke doelen en geplande 
activiteiten bijhouden en evalueren. Tevens vindt u onder het Actieplan Menu drie zogenaamde 
‘’oefeningen’’: de Energie Batterij, het Value Kompas en Ontspannings tips.  
 

5.1.  Zelfmanagement Doelen 
 
Het kan zijn dat een behandeldoel (het doel dat u samen met de arts hebt gesteld) nog meer 
specificatie behoeft. Misschien hebt u bijv. besproken dat het goed zou zijn om ‘’Meer te gaan 
bewegen’’, maar heeft u in het gesprek met de dokter nog geen concrete beweeg activiteiten of 
momenten genoemd. In het Power2DM Patiënten Portaal is het mogelijk om specifieke individuele 
doelen te formuleren, die passen bij de besproken behandeldoelen. Zo kan ‘’Meer bewegen’’ 
misschien worden: ‘’10 km. wandelen per week’’. Eventueel kunt u later nog specifiekere activiteiten 
inplannen en toevoegen aan de kalender (bijv. morgen 2 km. wandelen tijdens de lunch).  
 

 
Figuur 5: Persoonlijke doelen 

Onder het kopje ‘’Doelen’’ staan al uw zelfmanagement doelen, met daarbij:  

 Start Datum and Streefdatum  

 Doel – beschrijving van het specifieke zelfmanagement doel  (bijv. elke week 10 km. lopen) 

 Het gerelateerde behandeldoel (‘’Meer gaan bewegen’’) verwijst naar het behandeldoel 
zoals samen met de arts geformuleerd  

 Beschrijving – een meer specifieke beschrijving van het persoonlijke doel.  

 Motivatie – hier kunt u schrijven wat u motiveert om dit doel na te willen streven 
(motiverende ideeën voor wanneer u het doel heeft bereikt). 
 

Middels de knop “+Toevoegen” kunt u nieuwe doelen toevoegen. Wanneer u op het doel klikt, kunt 
u het aanpassen of verwijderen.  
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5.2.  Kalender 
 
Het doel van de kalender is tweeledig: met de kalender kunt u activiteiten inplannen die bijdragen 
aan het bereiken van uw (besproken) doelen. Daarnaast geeft het een overzicht van al eerder 
geplande activiteiten (zie figuur 6). 
 
De planning in een week kan worden aangepast met de navigatie pijlen en knoppen.  
Nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd door te klikken op ‘’+Toevoegen’’, of te klikken op 
een leeg tijdsslot in de kalender. Reeds geplande activiteiten kunnen worden aangepast/gewijzigd 
door te klikken op de bijbehorende activiteit onder ‘’Wekelijkse activiteiten’’ aan de linker kant van 
de kalender.  

 

 
Figuur 6: De Kalender Applicatie 

 
De knoppen rechts bovenaan staan voor de verschillende stadia van de activiteiten:  

 Voltooid (groen) –activiteiten die voltooid/klaar zijn 

 ‘’Bezig’’ (oranje) – activiteiten die in wording zijn/waar nu aan wordt gewerkt  

 Incompleet (rood) – geplande activiteiten, die niet zijn uitgevoerd  

 Toekomstig (grijs) – geplande en toekomstige activiteiten  

 Observaties (blauw) – aanvullende observaties, opgeslagen in een dagboek  
Je kunt deze stadia van activiteiten aanpassen door op de bijbehorende knop te drukken.  
 
Door te klikken op een activiteit in de kalender, is het mogelijk om data in te voeren (bijv. het 
invullen van bloed glucose waarden) om een activiteit op dat specifieke tijdstip te voltooien.  
Wanneer de activiteit is voltooid verandert de kleur van de activiteit van rood naar groen.   
 
Opgeslagen activiteiten kunnen worden weergegeven op verschillende manieren:  

 Week – geeft een kalender overzicht met alle uren van de dag, en uren waarop activiteiten 
plaatsvinden (zie Figure 7) 

 Overzicht – geeft alleen een overzicht van alle activiteiten op elke dag van de week (zie  
Figuur 6) 
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 Lijst – geeft een lijst van alle activiteiten in een specifieke geselecteerde week  

 2 Dagen – geeft een overzicht van 2 dagen (vandaag en morgen) 
 

 
 

Figure 7: Kalender overzicht (Week) 
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Toevoegen van een activiteit 

 
Door te klikken op ‘’+Toevoegen’’ of op een activiteit in de kolom ‘’Wekelijkse Activiteiten’’ opent 
een scherm waarmee u activiteiten kunt inplannen en wijzigen (zie Figuur 8). Het is mogelijk om 
nieuwe momenten toe te voegen of momenten te wijzigen of verwijderen. De verplichte velden bij 
het aanmaken van een activiteit zijn weergegeven met een ‘’*’’. Om een activiteit aan te maken of te 
wijzigen is het nodig om daarna op ‘’Opslaan’’ te drukken. Om een activiteit te verwijderen drukt u 
op ‘’Verwijder’’.  
 

 
 

 

Figuur 8: Het toevoegen van een activiteit  

Terugkerende activiteiten kunnen worden opgeslagen in een ‘’Schema (planning)’’. De planning van  

een terugkerende activiteit wordt gecreëerd in een apart scherm. Klik op ‘’Schema toevoegen’’ of op 

een moment in ‘’Planning’’ om dit scherm te openen (zie Figuur 9). In dit scherm kunt u 

tijdsmomenten toevoegen, wijzigen of verwijderen. De verplichte velden bij het creëren van een 

terugkerende activiteit in een nieuw schema/tijdspad worden weergegeven met een ‘’*’’ en evt. 

wijzigingen kunnen worden opgeslagen door te drukken op ‘’Opslaan’’ of ‘’Verwijder’’. Voor elke 

activiteit moet in ieder geval één schema/planning worden opgeslagen. 
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Figuur 9: Een Schema (planning) creëren voor een activiteit  
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5.3.  Terugblik 
 
De Terugblik functie voorziet je van feedback op alle activiteiten. Het is verstandig in ieder geval een 
maal per week de Terugblik functie te bekijken. Het doel van de Terugblik functie is het terugkijken 
op afgelopen activiteiten en alle opgeslagen data om vooruitgang in je doel(en) te evalueren.  
De Terugblik functie geeft je feedback op alle activiteiten en doelen, per categorie, met ook 
aanvullende feedback op de bijgehouden gegevens uit dagboeken. Je kunt per activiteit/doel tips 
ontvangen die je helpen bij het behalen van je doelen.  
 

Opstarten van de Terugblik functie 

 
Je vindt de Terugblikfunctie onder het kopje Actieplan. Je kunt de Terugblik functie eenvoudig 
opstarten door een periode te selecteren in de rechter bovenhoek (zie Figuur 10). De 
standaardperiode staat op een week (afgelopen week), maar het is ook mogelijk om terug te kijken 
op een langere periode (bijv. afgelopen maand). Alvorens  de Terugblikfunctie op te starten, is het 
goed om te checken of alle data voor die periode zijn opgeslagen. Je kunt hiervoor op de knop 
‘’Agenda laten zien/verbergen’’ klikken en de eventuele vergeten data alsnog invullen. Dan worden 
ook deze data meegenomen in het totale overzicht. Het kopje  ‘’Feedback op alle gegevens’’ geeft 
weer hoe succesvol je bent geweest in het opvolgen van je geplande activiteiten in de afgelopen 
(geselecteerde) periode.   
 
 
 

 
Figuur 10: Terugblik– kalender & Feedback op alle gegevens 

 

Terugkoppeling op activiteiten 

 
Het systeem geeft ook feedback op de geplande activiteiten per categorie (zie Figuur 11). De kolom 
‘’Prestatie’’ beschrijft hoe succesvol je bent geweest in het behalen van je doelen, uitgedrukt in 
percentages (bijv. 43%) en geeft het aantal voldane activiteiten weer (bijv. 3/7 betekent dat 3 van de 
7 geplande activiteiten zijn voldaan). De kolom ‘’tips’’ geeft uw vooruitgang weer en voorziet je van 
tips bij je diabetes zelfmanagement.   
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Figuur 11: Terugblik– Feedback op activiteiten 

 

Feedback op je dagboek 

 
De Terugblikfunctie geeft ook feedback (tips) op aanvullende data die je hebt 
opgeslagen/bijgehouden in je dagboeken (zie hoofdstuk 6 over dagboeken).  
 

 
Figuur 12: Terugblik–Feedback op dagboek 

Feedback op doelen 

 
In de meeste gevallen zullen activiteiten gekoppeld zijn aan persoonlijke doelen. In de stap 
‘’Feedback op doelen’’ krijg je een overzicht van de activiteiten die hebben bijgedragen aan het 
behalen van je persoonlijke doelen. Een specifieke activiteit kan bijdragen aan meerdere persoonlijke 
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doelen. In het overzicht worden je prestaties weergegeven  in percentages (bijv. 43%) en in voldane 
activiteiten die gekoppeld zijn aan je persoonlijke doel (bijv. 3/7 betekent dat 3 van de 7 activiteiten 
hebben bijgedragen tot je persoonlijke doel (zie Figuur 13). In de kolom ‘’Tips’’ krijg je feedback op je 
vooruitgang en verdere tips om je diabetes zelfmanagement te verbeteren.  
 

 
Figure 13: Terugblik –Feedback op doelen 

 

 

Middels de knop ‘’Identificatie van problemen met doelen’’ kun je  hulp krijgen wanneer je 

problemen ervaart bij het nastreven van (een van) je doelen. Via deze knop opent er een beslisboom 

die middels een aantal vragen in kaart probeert te brengen waarom het niet lukt om een doel te 

halen. Wanneer het probleem in kaart is gebracht wordt een eerste suggestie gedaan hoe je met het 

probleem zou kunnen omgaan (zie figuur 14).  
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Figuur 14: Het identificeren van problemen met doelen  

Grafieken  

 
De grafieken voorzien je van een grafische presentatie van de meest relevante gegevens uit de 
dagboeken (bloedglucose, beweging, maaltijden, stress, gewicht, slaap, bloeddruk). Via de keuzes bij 
‘’Grafiek type’’ kun je een specifieke grafiek selecteren. Zie voor meer informatie ook paragraaf 
Error! Reference source not found. 
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5.4.  Grafieken 
 
Verscheidene grafieken ondersteunen de visuele presentatie van de bijgehouden/opgeslagen data 
en je persoonlijke vooruitgang met doelen en activiteiten. Je vindt het kopje Grafieken in de 
Terugblikfunctie, maar ook apart, onder het Actieplan Menu. Om een grafiek te kunnen zien is het 
nodig om: 
-een specifieke tijdsperiode te selecteren (rechtsboven) 
-een specifieke soort grafiek te selecteren (selecteer ‘’Grafiek type’’). Mogelijke categorieën zijn 
bijhouden van bloedsuikers, bloeddruk, beweging, maaltijden, slaap, stress en gewicht.  
Wanneer je je muis verplaatst over de verschillende data punten, is het mogelijk om de bijbehorende 
waarden te zien. 
 
 

 
Figuur 15 - Grafieken 
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5.5.  Energie Batterij 
 

De oefening ‘’Energie Batterij’’ (onder Actieplan) heeft het doel om je bewuster te maken van hoe je 

energie kunt opdoen of juist verliezen. De oefening geeft inzicht en tips hoe je jouw batterij kunt 

‘’opladen’’.  

In de eerste stap van de oefening (Je meer bewust worden, zie Figuur 16), laat de Energie Batterij 

zien via welke activiteiten je energie opdoet of verliest. Je kunt ook de bijbehorende video bekijken.  

 

Figuur 16: Energie Batterij – Je meer bewust worden 

 

In de volgende stap (Energie Dagboek, zie Figuur 17), word je gevraagd om je activiteiten bij te 

houden gedurende een week, en ze in te delen in een van de vier categorieën die je in de eerste stap 

hebt leren kennen (‘’moeten’’, slapen, passieve ontspanning en actieve ontspanning). Hiervoor kun je 

de knop ‘’+Toevoegen’’ gebruiken.  
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Figuur 17: Energie Batterij– Energie Dagboek 

Na zeven dagen kun je een evaluatie maken van de activiteiten die je hebt bijgehouden. Dit kun je 

doen met de knop ‘’Evalueren’’ (zie Figure 18). 

 

 

Figure 18: Energie Batterij – Evaluatie 
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In de laatste stap ‘’Feedback’’ (zie Figuur 19), geeft de POWER2DM Energie Batterij feedback op je 

bijgehouden activiteiten. 

 

Figuur 19: Energie Batterij – Feedback 

 

  



POWER2DM Patienten Portaal – Handleiding 

  21 

5.6.  Het ‘’Value Kompas’’ (Waarden Kompas) 
 

Mensen met diabetes worden geconfronteerd met de uitdaging om diabetes te integreren in hun 

dagelijks leven. Hun persoonlijke doelen in het dagelijks leven (doelen over familie, werk, sport, vrije 

tijd) kunnen soms conflicteren met de dingen die ze voor hun diabetes willen doen. Soms kan het 

voelen alsof je steeds een keuze moet maken tussen persoonlijke- en gezondheidsdoelen.  

Het ‘’Value Kompas’’ (in het Nederlands Waarden Kompas) is een oefening die helpt om te 

onderzoeken wat je echt belangrijk vindt in je leven, en hoe je diabetes relateert aan die belangrijke 

dingen. Je vindt de oefening onder het Actieplan. Het Value Kompas begeleidt je in het proces waarin 

je je stapsgewijs bewust wordt hoe je diabetes op een zo positief mogelijke manier in je leven kunt 

integreren, terwijl je alles blijft doen/doet dat voor jou belangrijk is. In de oefening word je 

uitgenodigd na te denken over diverse vragen door specifiek te kijken naar een of meerdere 

onderdelen in je leven (zie Figuur 20): 

Hoe zou je willen dat jouw leven met diabetes er uit zou zien, als je onbeperkte 

keuzes had in hoe je met je diabetes zou omgaan?  

 

 

Figuur 20: Het Value Kompas– Onderdelen van je leven 

 

Vervolgens kun je een van deze levensonderdelen selecteren, en bedenken wat echt belangrijk voor 

jou is in dit onderdeel (zie Figuur 21). Deze stap bestaat a.h.w. uit twee delen, ten eerste kun je hier 

gewoon een beetje over ‘’brainstormen’’ en je eerste ideeën opschrijven. Wanneer je al je eerste 

ingevingen opgeschreven hebt vat je je gedachten samen in een zogenaamde ‘’Sleutel zin”. Deze 

‘’Sleutel zin’’ heb je nodig in de volgende stappen van de oefening met het Value Kompas.  

Het is niet nodig om alle levens domeinen in de oefening te betrekken. Wanneer je dat wel wil, dan is 

dat uiteraard mogelijk. Begin bij voorkeur met het levensonderdeel: ‘’Gezondheid/diabetes/welzijn’’. 
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Nadat je met dit levensonderdeel geoefend hebt, kun je eventueel ook oefenen met andere 

onderdelen.  

 

Figuur 21: Value Kompas – brainstormen 

In de volgende stap van de oefening beoordeel je hoe belangrijk de door jou opgeschreven 

‘’Sleutelzin’’ voor je is (zie Figuur 22) en hoe tevreden je bent over hoe je deze sleutelzin nu in je 

leven hebt vormgegeven (zie Figuur 23). 

 

Figuur 22: Value Kompas – beoordelen van mate van belangrijkheid  
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Figuur 23: Value Kompas – beoordelen van tevredenheid  

 

De stap ‘’Opheldering krijgen’’ geeft je een grafisch overzicht over hoe je het belang en je 

tevredenheid over je ‘’Sleutelzinnen’’ hebt beoordeeld (zie Figuur 24). 

 

Figuur 24: Value Kompas – Opheldering krijgen 

 

In de laatste stap (zie Figuur 25), presenteert de oefening met het Value Kompas een overzicht met 

de Sleutelzinnen die je hebt beoordeeld als heel belangrijk, maar waar je nog niet zo tevreden over 
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bent. Dit verschil tussen belang en tevredenheid (zogenaamde hiaten) geeft mogelijk aan dat je 

(kleine) hindernissen ervaart bij het volledig nastreven- en naleven van de door jouw genoemde 

‘’Values’’ (waarden).  

 

 

Figuur 25: Value Kompas – Hiaten 

 

  



POWER2DM Patienten Portaal – Handleiding 

  25 

5.7.  Ontspanningstips 
 

De Ontspannings tips (onder Actieplan) helpen om je te voorzien van je eigen persoonlijke tips in 

stressvolle situaties. Je kunt de lijst aanpassen en uitbreiden naar je eigen voorkeuren (zie Figuur 26).   

 

Figuur 26: Ontspannings Tips – lijst met tips 

 

Klik op ‘’+Toevoegen’’ om nieuwe ontspanningstips toe te voegen. Klik op een bestaande tip in de 

tabel om een nieuw scherm te openen (zie Figuur 27) waarmee je de tips kunt aanpassen of 

verwijderen. Bij het aanpassen of verwijderen worden de verplichte velden aangegeven met een "*". 

Om aanpassingen of verwijderingen te behouden, moeten ze worden opgeslagen (‘’Opslaan’’).   

 

Figuur 27 Ontspannings Tips – een persoonlijke tip toevoegen 
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6. Dagboek 
 

De dagboeken geven alle data weer die er in zijn bijgehouden. De volgende data kunnen worden 

bijgehouden en verzameld:  

 Bloedsuikers 

 Bloeddruk 

 Aanvullende opmerkingen 

 Beweging 

 Maaltijden 

 Problemen 

 Slaap 

 Stress 

 Gewicht 

 Complimenten dagboek 
 
Door een categorie te kiezen (bijv. Bloedsuiker, Beweging), maakt het system een lijst van alle 
opgeslagen data die horen bij deze categorie (zie bijv. Figuur 28 voor de categorie Beweging). Het is 
ook mogelijk om een nieuw dagboek toe te voegen, door te klikken op de knop ‘’+Toevoegen’’. Elk 
weergegeven dagboek kan ook worden aangepast of verwijderd door te klikken op de 
desbetreffende rij.  
 

 
Figuur 28: Dagboek- Beweging 

 

Nieuwe gegevens toevoegen aan een dagboek 

 
Nieuwe gegevens toevoegen aan een dagboek wordt gedaan op een apart ‘’formulier’’ met handige 
en relevante categorieën en eenheden om de gegevens in op te slaan. Sommige van deze 
categorieën en eenheden zijn optioneel, anderen zijn verplicht. De verplichte velden worden 
aangegeven met een ster ‘’*’’ (zie Figuur 29). Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld, kun je de 
gegevens opslaan door op de knop ‘’Opslaan’’ te drukken.  
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Figuur 29: Gegevens toevoegen aan een dagboek - Beweging 

 
De volgende soorten gegevens kunnen voorkomen op de formulieren:  

 Datum/data: Je kunt data handmatig invoeren volgens het format DD.MM.YYYY HH: mm 

(Dag-Maand-Jaar-Uren-Minuten), of in het Engels YYYY-MM-DD HH: mm (Jaar-Maand-Dag-

Uren-Minuten) of je kunt gebruik maken van het zgn. ‘’widget’’ dat opent onder het 

invoerscherm. Door te klikken op de klok of kalender kun je een datum en tijd selecteren (zie 

Figuur 30). 

 

Figuur 30: Een datum/tijd toevoegen  
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 Getal: je kunt een specifiek getal met een decimaal (cijfer achter de komma) toevoegen 

(cijfers gescheiden door een komma of punt). De gebruikelijke eenheid om gegevens op te 

slaan is rechts op het specifieke formulier aangegeven (bijv. minuten ) (zie Figuur 31). 

 

Figuur 31: Een getal toevoegen  

 Opmerking: Je kunt een vrije tekst toevoegen (zie Figuur 32). 

 

Figuur 32: Een tekst toevoegen 

 

 Categorie: Je kunt een voorgedrukte categorie selecteren (zie Figuur 33). 

 

Figure 33: Een voorgedrukte optie/categorie selecteren 
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 Meerdere selecties: Je kunt op sommige formulieren meerdere opties selecteren door een 

vinkje te zetten in de ‘’check vakjes’’. De opties kunnen worden weergegeven in een apart 

schermpje (zie Figuur 34). OP sommige formulieren kan het selecteren van meerdere opties 

nadat eerst op ‘’Toevoegen’’ is gedrukt (bijv. een Probleem Toevoegen).  

 

Figuur 34: Meerdere opties selecteren 

 

 

Figuur 35: Meerdere selecties – twee stappen 
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7. Informatie (“?”) 
 

Wanneer je klikt op het informatie symbool “?” zie je een link naar POWER2DM Informatie 
Materiaal. Deze link brengt je naar aanvullende informatie over specifieke onderwerpen, gerelateerd 
aan diabetes. Het is aan te raden (maar zeker niet verplicht) om deze informatie (ook) te lezen, om 
nog meer te weten te komen over diabetes en de uitdagingen die daarbij komen kijken.  
 

7.1.  EMPOWER Informatie Materiaal 
 
Wanneer je ervoor kiest om aanvullende informatie te lezen door te klikken op “POWER2DM Info 
Materiaal”, word je automatisch geleid naar de openbare/algemene POWER2DM informatie 
website1 (zie Figuur 36). Hier kun je antwoorden vinden op vele vragen over diabetes. Daarnaast vind 
je er tips die nuttig kunnen zijn in het dagelijks leven met diabetes.  
 

 
Figuur 36: POWER2DM Informatie Materiaal 

 
 
Het POWER2DM informatie materiaal bestaat uit de volgende hoofdstukken:  
 

 Welkom – de ‘’homepage’’ (thuispagina) van het informatie materiaal. Hier is ook een lijst 
met de meest populaire ‘’tags’’ die linken naar specifieke artikelen 

 Diabetes – algemene informatie over diabetes, behandeling en metingen 

 Zelfmanagement – informatie over voeding en beweging  

 Leven met Diabetes hoofdstukken over hoe om te gaan met verschillende emoties bij 
diabetes, het dagelijks leven met diabetes, hoe om te gaan met problemen, en wat te doen 
in geval van ziekte   

 
 

                                                           
1 hosted at https://p2dm.salzburgresearch.at/ 
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7.2.  Handleiding 
 
Onder de button ‘’?’’ vind je ook deze handleiding die je nu leest. Als je browser PDF files kan 
openen, dan wordt dit document automatisch in PDF weergegeven, anders is het mogelijk om het op 
te slaan door te klikken op ‘’Downloaden’’.  
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8. Gebruikers mogelijkheden 
 

8.1.  Profiel 
 

Het Profiel (Gebruikersnaam) (zie Figuur 37) wordt gebruikt om jouw persoonlijke gegevens weer te 

geven. Het bevat je naam, geslacht, email, geboortedatum, type diabetes, lengte en of je wel/niet 

rookt. Afhankelijk van de gegevens die hier staan, selecteert het systeem bepaalde informatie 

wel/niet. De gegevens in het Profiel worden normaal gesproken ingevoerd tijdens de registratie in 

het systeem en kunnen hier niet worden aangepast.   

 

Figuur 37: Gebruikers Profiel 

 

8.2.  Instellingen/Settings 
 

Via Instellingen/Settings (onder het Gebruikersprofiel) (zie Figuur 38), kun je diverse aanpassingen 

maken aan hoe de ‘’display’’ van de POWER2DM webinterface er uit ziet. Hier kun je bijvoorbeeld 

een voorkeur aangeven voor de taal waarin je de informatie leest.  

Je kunt de volgende dingen aanpassen:  

 Taal – mogelijke talen zijn: Engels, Duits, Nederlands en Spaans 

 Eerste dag van de week – je kunt invoeren op welke dag van de week jij de kalender wilt 

laten beginnen (bijv. Zondag of Maandag)  

 Dashboard onderdelen – je kunt aangeven welke onderdelen je wilt zien op je dashboard  

 Hypo Grenswaarde – je kunt aangeven vanaf welke waarde jij een hypo hebt  

 Hyper Grenswaarde – je kunt aangeven vanaf welke waarde jij een hyper hebt  

 Bloedsuiker eenheid– bloedsuiker wordt in Nederland gemeten/weergegeven mmol/L 

(millimol per liter), in andere landen wordt mg/dL (milligram per deciliter) gebruikt.  
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 Maaltijd Unit – maaltijden kunnen worden bijgehouden in grammen koolhydraten (gCHO  = 

grams of carbohydrate) of in BU, zogenaamde ‘’Bread unit’s’’ (Broodeenheden), die worden 

in Duitsland veel gebruikt. 

 Tips – je kunt aangeven of je de tips die worden gegeven in de verschillende onderdelen van 

de website kleiner of groter wilt maken.  

 Animaties –  je kunt aangeven of de interactieve elementen uit het systeem (bijv. Grafieken 

e.d.) aan of uit wilt zetten. Als je ze uit zet, dan kan dat de weergave op bijv. je mobiele 

telefoon vergemakkelijken  

Aanpassingen moeten altijd worden opgeslagen door te drukken op ‘’Opslaan’’. 

 

 
Figuur 37: Gebruikers instellingen (settings) 

 

8.3.  Uitloggen 
 

Je kunt uitloggen uit het system door te klikken op het submenu ‘’Uitloggen’’.  

 


