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INLEIDING1

WIJ HELPEN GRAAG!
Wij helpen u graag als u vragen heeft waarvan u de oplossing niet in deze 
handleiding kan terugvinden. Wanneer dit het geval is neem dan contact op met:
support@medicinemen.nl

Emma ondersteunt medicatiegebruikers (mensen met een chronische ziekte of die een 
belangrijke kuur moeten volgen) om hun medicatie tijdig in te nemen. 
Medicine Men gelooft dat de meeste mensen in staat zijn om zelf hun conditie en 
gezondheid te managen. Dit kan, mits zij de juiste informatie tijdig en in de juiste 
vorm aangereikt krijgen én de middelen hebben om zich aan te passen op basis van 
die informatie. Wanneer iemands gezondheid kwetsbaar is geworden, kan een goed 
geïnformeerd en verbonden netwerk van naasten en professionals de patiënt van de 
best mogelijke zorg en ondersteuning voorzien.

Emma levert een bijdrage aan uw zelfmanagement. Dit houdt in dat u als patient, samen 
met uw zorgverleners, de verantwoordelijkheid neemt over uw eigen gezondheid. De arts 
stelt een diagnose en schrijft samen met u een behandelplan. Emma begeleidt u stap 
voor stap bij het uitvoeren van zelfmanagement. Zo blijft u gezond, werkt de behandeling 
van uw zorgverleners beter en hoeft u uiteindelijk minder naar de dokter. Met Emma 
kunt u via uw smartphone, uw computer en eventueel een Pebble smartwatch gegevens 
bijhouden en bekijken, zoals bloeddruk, medicatie-inname en gewicht.

Emma is verkrijgbaar in drie versies: Emma Free, Emma Connected Care (community 
en Pebble smartwatch) en Emma Professional Care(verbinding zorgverlener, koppelen 
apparaten). Voor meer informatie over de drie versies, kunt u gaan naar onze website.  

        FREE                                            CONNECTED CARE                        PROFESSIONAL CARE
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Controleer voor gebruik of uw Internet/WiFi verbinding aanstaat. Zoek eventueel in de 
handleiding van uw smartphone op hoe u deze verbindingen kunt aanzetten.

Download de Emma app in de Google Play Store. U kunt de Emma app vinden door te 
zoeken op ‘Emma Pilalarm’. Start nadat de app gedownload is de Emma app op uw 
smartphone door te klikken op de snelkoppeling (zie figuur 2) op het beginscherm of in 
het menu van uw smartphone.

2.1. MAAK EEN ACCOUNT AAN
Om gebruik te kunnen maken van Emma dient u een account te hebben. Wanneer u de 
Emma smartphone app voor de eerste keer opstart, verschijnt er een scherm waarin u 
moet inloggen. Wanneer u nog geen account heeft dient u zich eerst te registreren.

 - Druk op ‘Geen account? Registreer je nu’ om een nieuw account aan te maken 
  (zie figuur 3).
 - Voer vervolgens uw gebruikersnaam, e-mailadres en tweemaal uw zelf gekozen   
  wachtwoord voor uw Emma account in. Het wachtwoord moet minstens één   
  hoofdletter en 6 karakters of cijfers bevatten. Geef hiernaast aan in welke taal u de   
  applicatie wil gebruiken en ik welke tijdzone u zich bevindt.
 - Stem in met de gebruiksvoorwaarden en privacy statement na deze te hebben   
  doorgelezen;
 - Klik vervolgens op ‘Registreren’ onderin het scherm (zie figuur 4);
 - Na registratie ontvangt u een e-mail met een link om het account te valideren. 
  Nadat u hier op heeft geklikt, kunt u zich inloggen in de Emma smartphone    
  applicatie.

GEBRUIK2

Figuur 2
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2.2. LOG IN
 - Voer uw e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord in die u zojuist heeft 
geregistreerd en klik vervolgens op ‘Inloggen’ onderin uw scherm (zie figuur 3).
U bent nu succesvol ingelogd.

2.3.VOEG NIEUWE MEDICATIE TOE
Opmerking: de in de afbeeldingen getoonde tijdsaanduidingen zijn alleen bedoeld ter 
indicatie. Het is mogelijk dat u andere waardes op uw smartphone ziet.

Bij het invoeren van uw medicatie in de app kan het handig zijn om uw medicatierooster 
en medicijngegevens (bijv. verpakking) erbij te pakken.

 - Klik op ‘Medicatie’ in het hoofscherm van de Emma app (zie figuur 5);
 - Klik vervolgens op ‘+’ bovenin uw scherm (zie figuur 6);
 - Voer vervolgens de naam die weergeven zal worden op uw smartphone en de naam  
  van uw medicijn in door deze op de desbetreffende regels in het scherm in te typen
  (zie figuur 7);

Figuur 3

Figuur 6

Figuur 4

Figuur 7

Figuur 5

Figuur 8
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 - Naast de weergegeven naam en naam van uw medicatie dient u ook de overige   
  eigenschappen van uw medicatie in te voeren, bijvoorbeeld:
   o Actieve roosters:
     • Klik op ‘+ Moment toevoegen’;
     • Voeg de gewenste tijd toe door op de tijd te klikken en vervolgens een   
      tijd naar keuze in te voeren en te bevestigen, bijv. 12:00 (zie figuur 8);
     • Voer het gewenste aantal in, bijvoorbeeld 1;
     • Geef vervolgens in het rooster aan op welke dagen u de inname wel en niet   
      wilt inroosteren; 
     • Klik op ‘Opslaan’ (zie figuur 9);
     • Wanneer de overige standaardinstellingen naar wens zijn, klikt u hierna   
      nogmaals op ‘Opslaan’ in het ‘Nieuwe medicatie’ scherm (zie figuur 10).
   o Vorm: Tablet;
   o Sterkte: 5 (zie figuur 10);
   o Eenheid sterkte: mg (zie figuur 10);
   o Sluimertijd: 30 (zie figuur 10)
 - Navigeer naar het het hoofdscherm van de app na het opslaan van het medicijn;
 - Wanneer u op ‘Medicatie’ klikt, krijgt u een overzicht van de door u ingevoerde   
  medicijnen te zien (zie figuur 11);

Figuur 9 Figuur 10 Figuur 11
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2.4.VOEG EEN NIEUWE METING TOE
Opmerking: de in de afbeeldingen getoonde tijdsaanduidingen zijn alleen bedoeld ter 
indicatie. Het is mogelijk dat u andere waardes op uw smartphone of horlogescherm ziet. 

- Klik op ‘Metingen’ in het hoofscherm van de Emma app; 
- Klik vervolgens ‘+’ bovenin uw scherm (zie figuur 12); 
- Voer vervolgens de naam van uw rooster en de type meting in door deze op de 
desbetreffende regels in het scherm in te typen (zie figuur 13);

- Naast de naam van uw rooster en het type meting dient u ook de overige 
eigenschappen van uw meting in te voeren, bijvoorbeeld:
 o Actieve rooster(s):
  • Klik op ‘+ Moment toevoegen’;
  • Voer de gewenste tijd toe door op de tijd te klikken en vervolgens een
  tijd naar keuze in te voeren en te bevestigen, bijv. 12:00 (zie figuur 14);
  • Voer het gewenste aantal in, bijvoorbeeld 1;
  • Geef vervolgens in het rooster aan op welke dagen u de meting wel en niet
  wilt inroosteren;
  • Klik op ‘Opslaan’ (zie figuur 15);
  • Wanneer de overige standaardinstellingen naar wens zijn, klikt u hierna
  nogmaals op ‘Opslaan’ in het ‘Nieuwe meting’ scherm (zie figuur  16)
 o Sluimertijd: 30 (zie figuur 16)
- Navigeer naar het het hoofdscherm van de app na het opslaan van de meting;
- Wanneer u op ‘Metingen’ klikt, krijgt u een overzicht van de door u ingevoerde metingen 
te zien (zie figuur 17);

Figuur 12 Figuur 13 Figuur 14
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2.5. EEN EXTRA MEDICATIE-ALARM TOEVOEGEN
Wanneer u een extra inname wilt toevoegen, moet u de volgende stappen doorlopen:

- Klik op ‘Medicatie’ op het hoofdscherm van de smartphone app en vervolgens op de 
drie puntjes, oftewel de ‘Extra inname’ (zie figuur 18);
- Klik vervolgens op het medicijn waar u een extra medicatie-alarm voor wilt instellen, 
bijvoorbeeld Aspirine (zie figuur 19);
- Vul eventueel uw reden in in de tekstbalk en/of de aangepaste dosis van uw medicatie-
alarm. Klik daarna op ‘Innemen’(zie figuur 20);
- Vervolgens bevindt u zich weer in het hoofdscherm. Uw extra medicatie-alarm is nu
 toegevoegd. 

Opmerking: Deze extra inname is niet zichtbaar in het overzicht van uw medicatie-innames 
en metingen, maar wordt wel geregistreerd.

 

Figuur 15 Figuur 16 Figuur 17

Figuur 18 Figuur 19 Figuur 20
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2.6. VOLGENDE ALARM
- Wanneer u in de app via het hoofdscherm op ‘Agenda’ klikt krijgt u een lijst te zien met 
de eerstvolgende geplande alarmen(zie figuur 21); 
- Wanneer u een alarm uitstelt door op de tijd rechts van de medicatie of meting te 
klikken (zie figuur 22), wordt het alarm in de lijst aangepast en komt er het verschil in tijd 
met de oorspronkelijke alarmtijd achter te staan. Wanneer u een alarm heeft aangepast, 
wordt het op de juiste plaats in uw Agenda gezet (zie figuur 23).

2.7. VERBINDINGEN
In het Emma systeem worden er via de smartphone app twee soorten verbindingen 
gemaakt, namelijk een verbinding met de smartwatch en een verbinding met de 
zogenaamde cloud server. In het hoofdscherm van de smartphone app ziet u naast de 
opties ‘Emma server’ en ‘Pebble’ iconen staan: een icoon voor de verbinding met de 
cloud server en een icoon voor de verbinding met de smartwatch (zie figuur 24). Een 
blauw icoon betekent dat de verbinding actief is en een grijs icoon dat deze inactief 
is. De Pebble verbinding is alleen beschikbaar in Emma Connected Care en Emma 
Professional Care en wordt uitgelegd in de Pebble handleiding.

Figuur 24 Figuur 25 Figuur 26

Figuur 21 Figuur 22 Figuur 23
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Wanneer de verbinding met de cloud server inactief is, kunt u dit als volgt verhelpen:
   - In het hoofdscherm van de smartphone app ziet u dat het icoon van de    
    verbinding met de Emma server grijs gekleurd is (zie figuur 24);
   - In het ‘Emma server’ scherm (zie figuur 25) ziet u vervolgens achter ‘Connectie’   
    opnieuw het grijze icoon voor de verbinding met de cloud server staan;
   - Wanneer u hier op de optie ‘Connectie’ klikt, komt u in het scherm van uw   
    smartphone terecht waar u de instellingen van uw internetverbinding kunt   
    aanpassen (zie figuur 26). Raadpleeg eventueel de handleiding van uw    
    smartphone om de internetverbinding tot stand te laten komen.

Opmerking: het is mogelijk dat figuur 26 afwijkt van datgene wat u op uw smartphone te 
zien krijgt.

   - Wanneer de internetverbinding actief is en u vervolgens weer terug naar de   
    Emma app gaat, ziet u dat het icoon van de verbinding met de cloud server nu   
    blauw gekleurd is (zie figuur 27);
   - Als u vervolgens naar het hoofscherm gaat, ziet u dat daar het icoon nu ook   
    blauw gekleurd is (zie figuur 28).

U heeft nu verbinding met de Emma server. Uw innames worden nu gesynchroniseerd en 
opgeslagen op uw Emma account.

Figuur 27 Figuur 28
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In dit hoofdstuk komen de overige functionaliteiten van Emma aan bod, zoals het 
aanpassen en verwijderen van een medicijn of meting en het bevestigen, uitstellen en 
overslaan van een alarm.

3.1. EEN MEDICIJN OF METING AANPASSEN
Om een medicijn of meting aan te kunnen passen, moet u de volgende stappen 
doorlopen:
- Klik op ‘Medicatie’ of ‘Metingen’ in het hoofscherm van de smartphone app;
- Kies een medicijn of meting dat u wenst aan te passen;
- Druk in het scherm met ‘Medicatie details’ of ‘Meting details’ op het wijzig icoon 
bovenin het scherm;
- U bevindt zich nu op de ‘Wijzig medicatie details’ of ‘Wijzig meting details’ pagina. 
Hier kunt u uw medicijn of meting aanpassen volgens de stappen vermeld in paragraaf 
2.3.

3.2. EEN MEDICIJN OF METING VERWIJDEREN
Om een medicijn of meting te verwijderen, moet u de volgende stappen doorlopen:
- Klik op ‘Medicatie’ of ‘Metingen’ in het hoofscherm van de smartphone app;
- Kies een medicijn of meting dat u wenst te verwijderen;
- Druk in het scherm met ‘Medicatie details’ of ‘Meting details’ op het prullenbakje 
bovenin het scherm;
- Het medicijn of de meting is verwijderd en verdwijnt uit uw alarmenlijst.

3.3. EEN MEDICATIE- OF METING-ALARM BEHANDELEN OP DE SMARTPHONE
Wanneer het alarm op de smartphone afgaat op hetingestelde tijdstip 
kunt op het scherm uw medicatie of meting bevestigen (v), 
uitstellen (Zz)of overslaan (x) (zie figuur 29). 
Na het behandelen van uw medicatie- of meting-alarm komt u terecht 
in het hoofdscherm van de Emma app.

3.4. FEEDBACK GEVEN
Via de smartphone app kunt u ook uw feedback naar ons, 
Medicine Men, verzenden. Wij horen graag hoe u het gebruik van 
Emma ervaart (zowel positief als negatief). Door het verzenden 
van uw feedback draagt u bij aan het verbeteren van Emma. 

OVERIGE FUNCTIES3

Figuur 29
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Wanneer u feedback naar ons wilt versturen, moet u de volgende stappen doorlopen: 
 - Ga naar het hoofscherm van de smartphone app en druk op de menu knop van uw   
  smartphone (zie figuur 30); 
 - Selecteer het menu item ‘Help en feedback’ en kies vervolgens voor ‘Feedback’.
 - U komt vervolgens in het Feedback scherm (zie figuur 31), waar u een keuze maken   
  uit het drop down menu (zie figuur 32) voor de soort feedback:
   o Compliment: U kunt uw positieve ervaring(en) met ons delen;
   o Opmerking: U kunt uw negatieve ervaring(en) met ons delen;
   o Suggestie: U kunt aangeven wat u nog mist in Emma;
   o Probleem: U kunt hier aangeven wanneer u errors/foutmeldingen tegen bent   
   gekomen tijdens gebruik of wanneer Emma niet meer (op de juiste manier)   
   functioneert.
   o Vraag: U kunt hier een vraag aan ons stellen.
 - In het tekstvlak kunt u op ‘Details feedback’ klikken en uw tekst typen;
 - U kunt onder uw tekstbericht aangeven of u een e-mail kopie van uw feedback wilt   
  ontvangen;
 - Wanneer uw feedback gereed is om verzonden te worden, kunt u onderaan het   
  scherm klikken op ‘Feedback versturen’. Uw feedback wordt nu verzonden. Dit   
  kan enkele seconden duren. U komt vervolgens weer terecht in het hoofdscherm van  
  de smartphone app.

Opmerking: Voor het verzenden van feedback is een internetverbinding nodig.

Figuur 30 Figuur 31 Figuur 32

WIJ HELPEN GRAAG!
Wij helpen u graag als u vragen heeft waarvan u de oplossing niet in deze 
handleiding kan terugvinden. Wanneer dit het geval is neem dan contact op met:
support@medicinemen.nl


