Digitaal Logboek Diabetes
Inleiding
U gaat gebruik maken van het Digitaal Logboek Diabetes.
Via internet is dit Digitaal Logboek Diabetes te bereiken. Overal ter wereld op elk tijdstip, kunt u uw
gegevens raadplegen en doorgeven.
Of u thuis achter uw computer zit, of in het buitenland verblijft, met een toegang tot internet, kunt u uw
Digitaal Logboek Diabetes bereiken.
In deze handleiding wordt het gebruik van het Digitaal Logboek uitgelegd. Als u na het lezen van deze
handleiding of tijdens het gebruik van het Digitaal Logboek nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen
met het Portavita Service Center.
Om gebruik te kunnen maken van het Digitaal Logboek moet uw internetprogramma (browser) aan een
aantal eisen voldoen:
Windows:
• Internet Explorer 8.0 of hoger
• Mozilla Firefox 3.0 of hoger
Apple:
• Safari 2.0 of hoger
• Mozilla Firefox 3.0 of hoger

Inloggen
Het Digitaal Logboek diabetes is via internet altijd en overal te bereiken. Om in te loggen op het Digitaal
Logboek heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen.
Open uw internetprogramma (browser).
Typ www.digitaallogboek.nl in de adresbalk en toets op Enter. Het volgende scherm verschijnt:

Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.
Het is mogelijk dat de gebruikersnaam en het wachtwoord automatisch zijn opgeslagen. Bij het wachtwoord
verschijnen in dat geval puntjes. Is het niet mogelijk om hiermee in te loggen, haal deze dan weg (met
backspace). Vul de gegevens vervolgens handmatig in en klik op Inloggen.
Als u de eerste keer gaat inloggen, ontvangt u uw gebruikersnaam mondeling of schriftelijk van de
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zorgmedewerker. Het wachtwoord wordt u per e-mail toegestuurd. Log in met deze gegevens en
onderstaand scherm verschijnt om verder in te vullen:

Uw gebruikersnaam
Hier staat de gebruikersnaam.
Uw geboort edat um en post code
Voor de veiligheid wordt u gevraagd uw geboortedatum en postcode in te vullen.
Uw nieuw gekozen wacht woord
In deze 2 velden typt u uw nieuw gekozen wachtwoord. Het nieuw gekozen wachtwoord bedenkt u zelf en
moet bestaan uit minimaal 6 karakters, waaronder 1 cijfer en 1 letter. Na het invullen van de gegevens klikt u
op Opslaan.
De ‘Homepage’ van het Digitaal Logboek verschijnt.
Inlogproblemen?
Als het inloggen niet lukt, ziet u boven in het scherm een rode tekst die aangeeft dat de gebruikersnaam of
het wachtwoord niet klopt. Controleer letter voor letter of uw gebruikersnaam ècht klopt. Niet per ongeluk
een letter teveel of te weinig, of hoofdletters in plaats van kleine letters? Staat misschien de toets ‘Caps
Lock’ of ‘Num Lock’ aan op het toetsenbord? Het systeem geeft een melding zodra de Caps Lock aanstaat. U
toets dan met hoofdletters. Zowel Caps Lock als Num Lock moeten uit staan.
Maakt u gebruik van een I-pad om in te loggen op het Digitaal Logboek? Let er dan op dat het systeem
hoofdlettergevoelig is. Op een I-pad staat vaak ingesteld dat de eerste letter van de zin begint met een
hoofdletter. Dit kan bij uw gebruikersnaam en wachtwoord voor problemen zorgen wanneer deze met kleine
letters beginnen.
U kunt deze instelling op uw I-pad wijzigen door bij settings naar general te gaan en vervolgens naar
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keyboard. U kunt auto capatalisation op oﬀ zetten en eventueel auto correction ook.

Wanneer u de melding 'Combinatie gebruikersnaam en wachtwoord is onbekend.' krijgt, zoals in bovenstaand
voorbeeld, dan is de gebruikersnaam onjuist (en mogelijk het wachtwoord ook).
Wanneer u de melding 'Combinatie gebruikersnaam en wachtwoord is onbekend. U moet ... wachten voordat
u opnieuw kunt inloggen.' krijgt, is uw wachtwoord onjuist (en uw gebruikersnaam is dan wel juist).
Weet u uw wachtwoord en/of gebruikersnaam niet meer? Klik dan op 'Hulp'. Voer uw e-mailadres in en klik
vervolgens op 'Gegevens opvragen'. U ontvangt dan een e-mail met uw gebruikersnaam en een nieuw
(tijdelijk) wachtwoord. Als u binnen een uur géén e-mail heeft ontvangen, komt uw e-mailadres niet overeen
met het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat. Neem in dat geval contact op met het Service Center
van Portavita.

Homepage
Na het inloggen komt u altijd op de homepage van het Digitaal Logboek. Hieronder ziet u de homepage.
Vanaf de homepage kunt u naar alle andere pagina’s van het logboek gaan. U kunt het lettertype vergroten
door op A+ let t ergroot t e te klikken.
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Aan de linkerkant vindt u de navigatiebalk. Klik op het onderwerp om naar het betreﬀende onderdeel te
gaan.
Als u bijvoorbeeld klikt u op Cont roles dan gaat u naar een overzicht van de controles welke u gehad heeft.
Aan de bovenkant vindt u de tabbladen Homepage, Cont act , Medisch en Uit loggen. Klikt u op het
tabblad Homepage dan komt u altijd terecht op de eerste pagina, de ‘Homepage’.
Bij opening van het Digitaal Logboek ziet u gelijk of u berichten heeft en welke controles er gepland zijn.
Berichten kunt u openen door op het onderstreepte onderwerp te klikken.

Zorgplan
Onder het kopje zorgplan vindt u het Individueel Zorgplan dat, indien van toepassing, is opgesteld door uw
zorgverlener.

Zelfmanagement
Onder het kopje Zelfmanagement ziet u de onderzoeken die u zelf mag invoeren. Voor diabetes is dat het
invoeren van de glucosewaarden in het diabet es dagboek. De zelfcontrole bij diabetes staat (indien
gepland door uw zorgverlener) op de Homepage onder Geplande cont roles.

Diabet es dagboek
Klik op het Diabet es dagboek voor het invoeren van uw glucosewaarden
Klik op Invoeren
Voer de datum in
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Let op: bij meerdere dagen voert u eerst de oudste waarde in
Kies de Punt schaal (tussen 3 en 8)
Voer de glucose- waarden in met eventueel daarbij aanvullende informatie
Klik op Opslaan

Overzicht dagboek
In het Overzicht dagboek vindt u alle ingevoerde glucosewaarden. Ook die door uw zorgverlener zijn
ingevoerd tijdens een controle.
U kunt de laatste dagcurve die u zelf heeft ingevoerd gedurende één dag nog wijzigen. Dat doet u door op
het linkje wijzigen onder de datum te klikken. Verwijderen van ingevoerde glucosewaarden doet u door op de
link verwijderen te klikken.
Dagcurves die door uw zorgverlener zijn ingevoerd kunt u niet wijzigen of verwijderen.
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Indicatoren
In uw Digitaal Logboek kunt u nagaan of uw behandeling aan de eisen van de NDF Zorgstandaard van Goede
Diabeteszorg voldoet. Als u op uw ‘Homepage’ op Indicat oren klikt, krijgt u een overzicht van alle
onderzoeken waar u volgens de Zorgstandaard recht op heeft.
Een groen vinkje geeft aan dat uw zorgverlener het onderzoek op tijd uitgevoerd heeft.
Een rood kruis geeft aan dat het betreﬀende onderzoek niet op tijd of vaak genoeg is uitgevoerd.
Wilt u weten waarom een onderzoek (nog) niet is uitgevoerd, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Uitgevoerde controles
U kunt de verslagen van de uitgevoerde onderzoek thuis nalezen. U ziet precies wat uw zorgverlener heeft
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ingevoerd. Als u hier vragen nog vragen over heeft, kunt u deze aan uw zorgverlener stellen.
Klik op Cont roles en dan op één van de uitgevoerde onderzoeken
Klik op het informatieteken voor meer informatie over het onderwerp

Uitslagen
Ook de uitslagen uit controles en het laboratorium (m.b.t. de diabetes behandeling) kunt u thuis nalezen.
Heeft u vragen over de uitslagen, neem dan contact op met uw zorgverlener.
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Klik op het graﬁekje om de betreﬀende waarde te openen. Zo ziet u in èèn oogopslag hoe het verloop van
bijvoorbeeld uw gewicht of uw bloeddruk is geweest.

Berichten
Als u op de ‘Homepage’ op de link Bericht en klikt, opent Mijn Bericht en. Van hieruit kunt u berichten
uitwisselen met uw zorgverlener en het Portavita Service Center.

U ziet het scherm Mijn bericht en. Daaronder staan de links:
Inbox
Opst ellen bericht
Archief
Daaronder staat de lijst met de aan u gestuurde berichten. Als u op het onderwerp klikt opent u het bericht.
Als u een bericht heeft geopend krijgt u het scherm Lezen Bericht te zien.
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Na het lezen van het bericht kunt u het volgende doen:
Ga t erug: Teruggaan naar de berichtenlijst. Het bericht blijft in de lijst staan
Reageer: Het bericht beantwoorden. Het bericht wordt beantwoord en naar het archief verplaatst
Archiveer: Het bericht archiveren. Bericht wordt naar het archief verplaatst en u keert terug naar de inbox
Het archief bevat een lijst van alle berichten die door u zijn verzonden of ontvangen, gesorteerd op datum
van ontvangst of verzending. De lijst werkt hetzelfde als bij de Inbox: klikken op het onderwerp opent het
bericht.

Bericht st uren
Als u een bericht wilt sturen aan uw zorgverlener of aan het Service Center van Portavita doet u dat via het
Digitaal Logboek.

Werkwijze bericht sturen:
Klik op Bericht en in de navigatiebalk
Klik op Opst ellen bericht
Vink juiste geadresseerde aan
Voer het onderwerp van uw bericht in
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Type uw bericht
Klik op Verst uur en archiveer
Uw bericht wordt verstuurd en opgeslagen in uw archief.

Mijn gegevens
Door op de ‘Homepage op de link Mijn gegevens te klikken, kunt u uw persoonlijke gegevens inzien. U kunt
ze niet zelf veranderen. Als u iets wilt veranderen, neem dan contact op met uw hoofdzorgverlener.

Account
Onder Account op de ‘Homepage’ kunnen uw accountgegevens gewijzigd worden. Door de gewenste
gegevens in te voeren kan de gebruikersnaam, het e-mailadres of het wachtwoord aangepast worden. De
verandering gaat gelijk in.
Vul de gewenste wijziging in en klik op Opslaan.
Het nieuwe wachtwoord moet minimaal 6 tekens bevatten, waarvan tenminste 1 cijfer.
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Samenvoegen van accounts
Heeft u voor het Digitaal Logboek meerdere accounts voor meerdere behandelingen? Voeg ze dan samen
zodat u voortaan met één account kunt inloggen en alles kunt regelen!
Het maakt niet uit onder welk account u inlogt in het Digitaal Logboek om de verschillende accounts samen
te voegen.
Werkwijze:
Ga via de 'Homepage' naar Account
Klik onderaan in het scherm ‘Wijzigen account’ op de link Voeg ze hier samen
Onderstaand scherm verschijnt:

Type het Wacht woord in onder 'Primair account'
Vul de Gebruikersnaam en Wacht woord in van het andere account
Klik op Opslaan

Digitaal Logboek Diabetes

11

Nu zijn de accounts samengevoegd.
Bij inloggen op het Digitaal Logboek zal het primaire Digitaal Logboek te zien zijn. Aan de linkerkant op de
homepage van het primaire Digitaal Logboek ziet u dan uw ander Digitaal Logboek staan.
Klik hierop en u switcht naar het andere Digitaal Logboek.

Digitaal Logboek Diabetes

12

