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1 Afkortingen

EHR   Electronic Health Record (elektronisch medisch dossier)

FIPS    Federal Information Processing Standard  
(federale informatieverwerkingsnorm)

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming

ID  Identificatie

SSID   Service Set Identifier (serviceset-identificatie)

LIS  Laboratoriuminformatiesysteem

ZIS  Ziekenhuisinformatiesysteem
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2 Overzicht van LumiraDx Connect

LumiraDx Connect is een smart, geïntegreerd connectiviteitsplatform dat gebruikers 
in staat stelt om Instruments voor het zorgpunt van het LumiraDx Platform op afstand 
te configureren en beheren en testresultaten over te brengen naar het elektronisch 
medisch dossier (Electronic Health Record; EHR) van een bestaande patiënt. Dit wordt 
aangestuurd door LumiraDx Connect Manager en EHR Connect.

Om gebruik te maken van LumiraDx Connect wordt geadviseerd om de volgende 
controles uit te voeren en de volgende informatie te verkrijgen van uw IT-afdeling 
voordat u overgaat tot de installatie en configuratie van LumiraDx Connect:

• Configuratie lokaal netwerk
• Ga na of er een voorkeur bestaat voor een ethernet- dan wel een draadloze 

verbinding.
• Als uw IT-netwerk gebruikmaakt van een ‘proxy’, hebt u de volgende informatie 

nodig:
• ‘Hostnaam’ van de Proxy
• ‘Poort’-nummer van de Proxy
• Gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig

• Als u wifi gebruikt voor connectiviteit, moet u de volgende informatie verkrijgen: 
• De ‘SSID’-naam van de wifi
• Het wachtwoord voor uw wifi

• Als uw lokale IT-netwerk vereist dat er toegang wordt verleend tot beveiligde 
websites, moet u uitgaande toegang tot .lumiradx.com op poort 80 en 443 
toestaan.

• Software installeren op mobiele apparatuur
• U moet in staat zijn om een app uit de openbare appstores te installeren op 

een mobiel apparaat/tablet. 
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Op EHR geconnecteerd

Integreren met elektronisch medisch 
dossier voor het overbrengen van 
patiënttestresultaten. 

Patiënttestresultaten bekijken in uw LIS of ZIS.

Stand-alone

Patiënttests en 
kwaliteitscontroletests 
uitvoeren. 

Testresultaten opslaan, 
samen met tijd, datum en 
patiëntnummer.

Beheerd

Een of meer Instruments  
configureren. 

Werkgroepen en 
gebruikersaanmeldingsgegevens 
aanmaken.

Nalevings- en  
governancefuncties beheren.

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Elektronisch 
medisch dossier

LumiraDx Instrument

 en LumiraDx Connect Hub 
of LumiraDx Connect App

LumiraDx Instrument
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LumiraDx Instrument 

en LumiraDx Connect Hub 
of LumiraDx Connect App



2.1 LumiraDx Connect Manager 

LumiraDx Connect Manager biedt een beheerder de mogelijkheid om van afstand 
toezicht te houden op patiënt- en kwaliteitscontroletests, wat kwaliteitsbeheer 
vereenvoudigt. LumiraDx Connect Manager is een cloud-based websitetoepassing en 
mobiele toepassing voor native iOS en Android gebruikt voor snel, nauwkeurig beheer 
van al uw LumiraDx Instruments. Het kan worden gebruikt voor:

• Het opzetten van werkgroepen
• Het toewijzen van gebruikers en LumiraDx Instruments aan werkgroepen om het 

beheer te vergemakkelijken
• Het beheren van gebruikers en beheerders
• Het bewaken en beheren van Instruments en Connect Hub(s)
• Het bekijken van Instrumenttest- en Quality Control-resultaten
• Het beheren van Quality Control-beleid
• Het beheren van de trainingsstatus van de gebruiker
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2.3 LumiraDx Connect Hub

LumiraDx Connect Hub is een stand-alone 
module waardoor Instruments automatisch 
met de Connect Manager-toepassing kunnen 
communiceren via een Bluetooth Low Energy-
verbinding.
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2.2. LumiraDx Connect App

De LumiraDx Connect App is een toepassing 
voor native iOS en Android die fungeert als een 
mobiele versie van LumiraDx Connect Manager. 
Naast het toestaan van toegang tot Connect 
Manager vanaf een mobiele telefoon of tablet 
kan de LumiraDx Connect App ook worden 
gebruikt:

• Voor het uitvoeren van de aanvankelijke 
configuratie en aansluiting van Connect 
Hubs op een wifinetwerk

• Als een alternatieve methode voor het 
connecteren van een Instrument met 
LumiraDx Connect als er buiten het bereik 
van een Connect Hub wordt gewerkt



De Connect Hub:

• Verstuurt naadloos en draadloos testresultaten verzameld door LumiraDx 
Instruments 

• Is sterk beveiligd - Instruments communiceren uitsluitend via aangewezen hubs
• Connecteert automatisch met Instruments binnen een bereik van 10 meter
• Connecteert met een netwerk met gebruikmaking van wifi of ethernet 
• Biedt ondersteuning voor maximaal 7 Instrumenten tegelijk vanuit elke 

Connect Hub
• Heeft een eenvoudige interface die de voedings- en verbindingsstatus toont
• Is voorzien van uitwisselbare stekkers die compatibel zijn met stopcontacten in de 

meeste geografische gebieden
• Is gemakkelijk te configureren met de LumiraDx Connect App

2.4 EHR Connect

EHR Connect is een aanvullende dienst die een naadloze verbinding van het LumiraDx 
Instrument en bestaande systemen voor elektronische medische dossiers mogelijk 
maakt, zodat testresultaten kunnen worden opgeslagen in het medisch dossier van 
een patiënt. Integratie met een breed spectrum aan gezondheidszorgsystemen wordt 
ondersteund en de technologie is compatibel met industriestandaarden zoals HL7, GDT 
en andere, en ondersteunt cloud- zowel als lokale installaties op flexibele wijze.

EHR Connect kan extra ondersteuning bieden voor het overbrengen van testresultaten, 
de positieve identificatie van de patiënt op het moment van de patiënttest, het beheren 
van Instrumentbedieners en instellingen voor het Quality Control-beleid door een 
naadloze integratie met Connect Manager of met het bestaande middlewaresysteem 
van een organisatie. De mate van integratie is afhankelijk van het door de 
middlewareprovider ondersteunde niveau van beheer.

Nadere informatie over deze aanvullende dienst kan worden verkregen bij de 
klantendienst van LumiraDx.
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3 Aan de slag

3.1 De Connect Hub uitpakken

De verpakking van de LumiraDx Connect Hub bevat de volgende artikelen:

• LumiraDx Connect Hub
• LumiraDx Connect Hub-stekkers
• Bijsluiter LumiraDx Connect Hub

Inspecteer de verpakking en de Connect Hub op beschadiging voorafgaand aan 
gebruik. Sluit om veiligheidsredenen een beschadigde Connect Hub niet aan en 
meld eventuele schade bij de klantendienst. Zie het hoofdstuk Klantendienst van deze 
Connect gebruikershandleiding voor contactinformatie. 
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3.2 De LumiraDx Connect App 
installeren

De aangewezen beheerder van uw 
organisatie houdt toezicht op de LumiraDx-
configuratie en ontvangt de aanvankelijke 
connectiviteitsgegevens van LumiraDx. Deze 
gegevens zijn nodig bij de eerste aanmelding 
bij Connect Manager.

De LumiraDx Connect App is verkrijgbaar via 
Android en iOS appstores. Voor het installeren 
van de Connect App op een mobiel apparaat 
opent u de appstore, zoekt u naar LumiraDx 
Connect en installeert u de app. 

NB: Als de app op Android-apparaten vraagt 
‘Connect toegang toestaan tot de locatie van 
dit apparaat?’, selecteert u ‘Toestaan’. Android-
apparaten staan geen Bluetooth-verbinding toe, 
tenzij toegang tot de locatie van het apparaat 
is toegestaan.

1. Open de app en voer de verstrekte 
toegangscode in.

2. Tik op/selecteer ‘Toegangscode valideren’.

3. Voer de gebruikersnaam in, gevolgd door 
het wachtwoord.

4. Tik op ‘Aanmelden’.



1. Meld u op een mobiel apparaat 
aan bij Connect App en tik op het 
menupictogram  linksboven op 
het scherm voor toegang tot het 
menu.

NB: Zorg dat Bluetooth voor uw 
mobiele apparaat is ingeschakeld.

2. Tik op ‘LumiraDx Connect Hubs’.

3.3 De Connect Hub van voeding voorzien

Sluit de Connect Hub met behulp van de juiste Connect Hub-stekker aan op 
een wandstopcontact. Wanneer de Connect Hub voeding ontvangt, gaat het 
indicatielampje ‘Power’ (voeding) branden.

3.4 Configuratie van de Connect Hub

Na configuratie beginnen Connect Hubs met het automatisch overbrengen van 
gegevens tussen LumiraDx Instruments, Connect Manager en het elektronisch medisch 
dossier. Connect Hubs kunnen alleen worden geconfigureerd met de LumiraDx 
Connect App geïnstalleerd op een mobiel apparaat. Voor een geslaagde configuratie 
moet het mobiele apparaat zich op een afstand van maximaal 10 meter van de 
Connect Hub bevinden.

3.5 Configuratie van een Connect Hub met een bedrade 
ethernetverbinding 

Als bij uw organisatie het gebruik van een proxy niet is vereist, kunt u misschien 
beginnen met het gebruik van uw Connect Hub door deze simpelweg aan te sluiten op 
de voeding en een ethernetkabel in de ethernetpoort van de Connect Hub te steken.

Als bij uw organisatie wel het gebruik van een proxy is vereist, volgt u de volgende 
stappen:
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3. Tik op het actiemenu  voor de Connect 
Hub die u wilt configureren.

4. Tik op ‘Configureren’ in het 
vervolgkeuzemenu.



5. Koppel de LumiraDx Connect Hub los van 
de stroombron, wacht 10 seconden en sluit 
hem weer aan op de stroombron.

6. Steek het ene uiteinde van de 
ethernetkabel in de ethernetpoort van de 
Connect Hub en het andere uiteinde in de 
wandethernetaansluiting of een router.

7. Wacht ongeveer een minuut tot het lampje 
‘Connect’ (verbinding) snel begint te 
knipperen.

8. Tik op ‘Scan voor Connect Hub’.

De Connect App connecteert nu met de 
Connect Hub en u ziet nu de configuratie-
instellingen voor de Connect Hub.
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9. Selecteer ‘Bedraad’ in de sectie 
‘Verbinding’. 

10. Het is mogelijk dat u contact moet 
opnemen met uw IT-afdeling voor uw 
proxygegevens. Als uw organisatie geen 
gebruik van een proxy vereist, selecteert u 
‘Geen’ in het menu ‘Proxy’.

Als uw organisatie het gebruik van een proxy 
vereist, selecteert u ‘Handmatig’ in het menu 
‘Proxy’ en vult u daarna de onderstaande 
velden in. 

NB: Als u niet weet welke waarden u in deze 
velden moet invullen, vraagt u dit aan uw 
netwerkbeheerder. 
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11. Tik op ‘Wijzigingen toepassen’. 

12. Een bevestigingsbericht geeft aan dat de 
configuratie-instellingen zijn toegepast. 

13. Het lampje ‘Connect’ (verbinding) van 
de Connect Hub verandert binnen 
60 seconden van een knipperend groen 
lampje in een constant brandend groen 
lampje.
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14. De Connect App geeft nu aan dat 
de Connect Hub online is.



3. Tik op het actiemenu  voor de Connect 
Hub die u wilt configureren. 

3.6 Configuratie van een Connect Hub met een 
draadloze verbinding

1. Meld u op een mobiel apparaat aan bij 
Connect App en tik op de menuknop  
linksboven op het scherm voor toegang tot 
het menu.

NB: Zorg dat Bluetooth voor uw mobiele 
apparaat is ingeschakeld.

2. Tik op ‘LumiraDx Connect Hubs’.
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4. Tik op ‘Configureren’ in het 
vervolgkeuzemenu. 

5. Koppel de LumiraDx Connect Hub los van 
de stroombron, wacht 10 seconden en sluit 
hem weer aan op de stroombron.

6. Wacht ongeveer een minuut tot het lampje 
‘Connect’ (verbinding) snel begint te 
knipperen.

7. Tik op ‘Scan voor Connect Hub’.

De Connect App connecteert nu met 
de Connect Hub en u ziet vervolgens de 
configuratie-instellingen voor de Connect Hub.



8. Selecteer ‘Wifi’ in de sectie ‘Verbinding’.

9. Voer in ‘SSID’ de Service Set Identifier (SSID 
of netwerknaam) voor het wifinetwerk in. 

NB: Als u niet weet wat de SSID is, vraagt 
u dit dan aan uw netwerkbeheerder.

10. Voer het ‘Wachtwoord’ voor de wifi in.

11. Als uw organisatie geen gebruik van een 
proxy vereist, selecteert u ‘Geen’ in het 
menu ‘Proxy’.

Als uw organisatie het gebruik van een 
proxy vereist, selecteert u ‘Handmatig’ 
in het menu ‘Proxy’ en vult u daarna de 
onderstaande velden in. 

NB: Als u niet weet welke waarden u in 
deze velden moet invullen, vraagt u dit aan 
uw netwerkbeheerder.
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12. Tik op ‘Wijzigingen toepassen’. 
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13. Een bevestigingsbericht geeft aan dat de 
configuratie-instellingen zijn toegepast. 

14. Het lampje ‘Connect’ (verbinding) van 
de Connect Hub verandert binnen 
60 seconden van een knipperend groen 
lampje in een constant brandend groen 
lampje.

15. De Connect App geeft nu aan dat de 
Connect Hub online is. 
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3.7 Een mobiel apparaat 
gebruiken als een Connect Hub

Als een LumiraDx Instrument zich buiten het 
bereik van een Connect Hub bevindt, maar 
moet worden beheerd door Connect Manager 
of testresultaten moet kunnen verzenden naar 
Connect Manager, kan een mobiel apparaat 
worden gebruikt als alternatief voor de LumiraDx 
Connect Hub.

1. Meld u op een mobiel apparaat aan bij 
Connect App en tik op de menuknop  
linksboven op het scherm voor toegang tot 
het menu.

2. Tik op ‘LumiraDx Connect Hubs’.

3. Schakel op de pagina Connect Hubs met 
behulp van de schuifknop het mobiele 
apparaat in dat als Connect Hub moet 
fungeren.

4. Tik op het pictogram  om te zien met 
welke Instruments het mobiele apparaat 
geconnecteerd is.



De Connect Manager-website of Connect App kan worden gebruikt voor het opzetten 
van de beheersinfrastructuur van het LumiraDx Platform.

Gebruikers van Connect Manager en Instruments kunnen verschillende soorten rollen 
hebben:

• Organisatiebeheerders zijn beheerders voor de gehele organisatie. Deze kunnen 
zich aanmelden bij Connect Manager, nieuwe gebruikers aanmaken, bestaande 
gebruikers bewerken, werkgroepen aanmaken en de instellingen van elke 
werkgroep bewerken.

• Werkgroepbeheerders zijn beheerders voor een of meer geselecteerde 
werkgroepen. Deze kunnen zich aanmelden bij Connect Manager en 
Instrumentbedieners toevoegen aan hun specifieke werkgroepen.

• Instrumentbeheerders kunnen zich aanmelden bij LumiraDx Instruments, 
configuraties en upgrades uitvoeren en tests uitvoeren.

• Instrumentbedieners kunnen zich aanmelden bij LumiraDx Instruments om tests uit 
te voeren.

4. Connect Manager-systeem
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4.1 Werkgroepen 

Instruments en gebruikers kunnen worden toegewezen aan werkgroepen (bijv. 
Cardiologie). Daardoor is controle mogelijk over welke gebruikers welke Instruments 
mogen gebruiken. Het gedeelte met de werkgroepinstellingen is niet beschikbaar en is 
verborgen als Instrumentbedieners door een middlewareprovider worden beheerd.

NB: Instruments kunnen slechts in één werkgroep verschijnen, terwijl gebruikers aan een 
of meer werkgroepen kunnen worden toegewezen.

Een nieuwe werkgroep toevoegen:

1. De organisatiebeheerder moet zich aanmelden bij Connect Manager.

2. Tik op ‘Werkgroepen’ om de lijst met bestaande werkgroepen weer te geven.

3. Tik op 

4. Voer de naam van de nieuwe werkgroep in.

5. Voer desgewenst een korte beschrijving van de nieuwe werkgroep in. Deze 
beschrijving verschijnt naast de naam van de werkgroep wanneer deze wordt 
geselecteerd.

6. Elke werkgroep is standaard ingesteld op de tijdzone van de organisatie. Selecteer 
‘Tijdzone van organisatie negeren’ om een andere tijdzone voor de werkgroep te 
kiezen. Selecteer de juiste tijdzone in het vervolgkeuzemenu.

7. Tik op ‘Wijzigingen toepassen’.
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Om de instellingen, Instruments en gebruikers die bij een werkgroep horen te bekijken, 
selecteert u de werkgroep in de lijst.

Selecteer het tabblad ‘Gebruikers’ of ‘Instruments’ om de lijst met gebruikers en 
Instruments in de werkgroep te bekijken. Selecteer het tabblad ‘Instellingen’ om de 
werkgroepinstellingen te bekijken en het Quality Control-beleid van de organisatie over 
te slaan. Beheerders kunnen de tijdzone van de organisatie ook negeren, zodat elke 
werkgroep een lokale tijdzone kan gebruiken. Zie het hoofdstuk ‘Organisatie- en Quality 
Control-instellingen’ van deze Connect-gebruikershandleiding voor meer informatie.



4.2 Gebruikers

Een gebruiker bewerken of een nieuwe gebruiker aanmaken:

De organisatiebeheerder moet zich aanmelden bij Connect Manager.

Selecteer op de pagina Gebruikers een gebruiker in de lijst om deze te bewerken, of tik 
op  om een nieuwe gebruiker aan te maken.

Connect Manager-systeem - 23

Tik op het filterpictogram om de zichtbare gebruikers te filteren.



Gemarkeerde velden moeten worden ingevuld.

‘Gebruikersnaam’ wordt gebruikt voor het 
aanmelden bij een Instrument of bij Connect 
Manager.

NB: Gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig.

Een e-mailadres kan binnen een organisatie 
slechts één maal worden gebruikt door één 
gebruiker.
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Als een nieuwe gebruiker geen e-mailaccount 
heeft, gebruikt u de schuifknop om een 
gebruikersnaam en wachtwoord voor de 
gebruiker in te stellen.

NB: Deze functie is niet beschikbaar voor alle 
organisaties. Neem contact op met de LumiraDx 
klantendienst via customerservices@lumiradx.com 
voor meer informatie.

‘Rollen Connect Manager’ – selecteer een van de 
volgende:

• Geen
• Organisatiebeheerder 
• Werkgroepbeheerder

NB: Als u Werkgroepbeheerder selecteert, moet u 
de werkgroepen selecteren waar de beheerder 
bij hoort.

Instrumentrollen – geef aan of de gebruiker een 
Instrumentbediener of Instrumentbeheerder is.

Wijs werkgroepen toe die geschikt zijn voor 
de gebruiker.

Selecteer of verplichte naleving van training 
is vereist en de datum van het verlopen van 
de training.



NB: Als ‘Instrumentbediener’ wordt geselecteerd, kan de gebruiker zich aanmelden 
bij Instruments en tests uitvoeren. Als ‘Instrumentbeheerder’ wordt geselecteerd, 
kan de gebruiker zich aanmelden bij Instruments, een installatie en upgrades 
uitvoeren, en tests uitvoeren. Kies de juiste werkgroepen voor deze gebruiker in de 
weergegeven aanvinklijst.

Gebruikers kunnen niet hun eigen werkgroep of Instrumentrollen wijzigen. 
Wijzigingen moeten worden aangebracht door een andere organisatiebeheerder.

NB: Als Instrumentbedieners door een middlewareprovider worden beheerd, zijn de 
rollen Werkgroep en Instrument niet beschikbaar. Instrumentbedieners moeten via 
het verbonden middlewaresysteem worden geconfigureerd. Connect Manager-
gebruikers kunnen nog wel worden aangemaakt en beheerd via Connect Manager. 

Zodra een nieuwe gebruiker is aangemaakt, wordt een automatische e-mail verstuurd 
naar het e-mailadres van de gebruiker met daarin zijn/haar beginwachtwoord dat 
binnen 24 uur verloopt.

Als een beheerder een gebruikersnaam en wachtwoord voor de gebruiker heeft 
ingesteld, moet de gebruiker het wachtwoord wijzigen na de eerste aanmelding.

Om een gebruiker in of uit te schakelen of het wachtwoord van een gebruiker te 
resetten, tikt u op het actiemenu  voor de betreffende gebruiker.

Als een gebruikersaccount is ingesteld zonder e-mailadres, wordt in het menu het 
volgende weergegeven:

- Gebruiker uitschakelen

- Nieuw wachtwoord instellen
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Als ‘Nieuw wachtwoord instellen’ 
wordt geselecteerd, kan de 
organisatiebeheerder een nieuw 
wachtwoord voor de gebruiker 
aanmaken.

Als een gebruikersaccount is ingesteld met een e-mailadres, wordt in het menu het 
volgende weergegeven:

- Gebruiker uitschakelen

- E-mail sturen voor opnieuw instellen van wachtwoord

- Nieuw wachtwoord instellen
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Als u ‘E-mail sturen voor opnieuw instellen van wachtwoord’ selecteert, wordt een 
automatische e-mail naar de gebruiker gestuurd met een link om een nieuw 
wachtwoord aan te maken.
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Training Instrumentbediener

De trainingsstatus van de Instrumentbediener kan worden bekeken vanuit het 
startscherm.

Actief – Gebruikers binnen de verloopdatum van hun training

Verloopt bijna – Gebruikers van wie de training binnen 14 dagen verloopt

Verlopen – Gebruikers van wie de trainingsdatum verlopen is. Deze gebruikers mogen 
geen patiënttesten uitvoeren tot hun training is geactualiseerd en er een nieuwe 
verloopdatum voor de training is ingesteld.

Klik op een gebruikersstatus om een gefilterd overzicht van deze gebruikers te zien.

NB: Gebruikersaccounts zonder e-mailadres ontvangen geen melding dat de training 
is afgelopen. Beheerders moeten het dashboard op het startscherm monitoren en 
gebruikers laten weten wanneer de training bijna is afgelopen.



4.3 Instruments

De Instruments van een organisatie kunnen worden toegewezen aan specifieke 
werkgroepen. Dit is nuttig als een organisatie er de voorkeur aan geeft om het 
gebruik van Instruments te beperken tot bepaalde afdelingen. De werkgroep van een 
Instrument en andere instellingen kunnen worden bijgewerkt via de pagina Instruments 
in Connect Manager. 

De algemene instellingen van een Instrument bijwerken:

1. Een organisatie- of werkgroepbeheerder moet zich aanmelden bij Connect 
Manager.

2. Tik op ‘LumiraDx Instruments’.

3. Tik op de actiemenuknop  en op ‘Algemene instellingen’ om de instellingen van 
het Instrument te bekijken en bewerken.

4. ‘Naam Instrument’ – voer een andere 
naam in dan de standaardnaam voor het 
Instrument.

5. ‘Werkgroep’ – selecteer de werkgroep 
waaraan het Instrument is toegewezen. 

NB: Instruments worden standaard 
toegewezen aan de werkgroep ‘Niet 
toegewezen’. Breng de Instruments over 
naar een werkgroep aangemaakt door 
(of voor) uw organisatie.

Waarschuwing: Als de werkgroeptoewijzing 
van een Instrument wordt gewijzigd, 
worden alle instellingen en bedieners 
gewist uit het Instrument en worden nieuwe 
instellingen verzonden op basis van de 
nieuwe werkgroep.
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De gebruiker wordt in een prompt 
gevraagd of bestaande testgegevens 
moeten worden verwijderd van het 
Instrument wanneer er van werkgroep 
wordt gewisseld, dan wel of de 
testgegevens moet worden bewaard. 

Waarschuwing: Als u ‘Gegevens 
verwijderen en het Instrument opnieuw 
opstarten’ selecteert, zijn de testgegevens 
alleen nog zichtbaar in Connect Manager.

6. Tik op ‘Wijzigingen toepassen’.

NB: Het menu Werkgroep is verborgen voor 
organisaties die Instrumentbedieners via 
een middlewareprovider beheren.

Het dashboard met testresultaten bekijken:

1. Een organisatie- of werkgroepbeheerder moet zich aanmelden bij Connect 
Manager.

2. Tik op ‘Testresultaten’ om het dashboard met patiënttests en QC-tests te bekijken.

4.4 Testresultaten

Patiënttestresultaten en Quality Control-testresultaten kunnen worden bekeken vanaf 
het dashboard Testresultaten of vanaf de pagina Instrumenten. Resultaten kunnen 
desgewenst ook naar een .CSV-bestand worden geëxporteerd.



3. Tik op het filterpictogram om de lijst met 
Testresultaten te filteren.

4. Filter resultaten op achternaam, 
serienummer, werkgroep, testtype en 
datumbereik.

5.      Tik op een testresultaat om nadere 
gegevens van de betreffende test te 
bekijken

6.     Tik op ‘Exporteren’ om de lijst met 
resultaten naar een .CSV-bestand te 
sturen
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Patiënt- en Quality Control-testresultaten kunnen voor elk Instrument in uw organisatie 
ook worden bekeken vanaf de pagina Instruments.

1.     Selecteer op de pagina Instrument het actiemenu  van het Instrument waarvan 
u de testresultaten wilt bekijken. Selecteer vervolgens ‘Testresultaten’.

2. Selecteer het datumbereik voor 
wanneer de tests zijn uitgevoerd.

3. Selecteer ‘Testtype’ om op 
testtype te filteren.

4. Tik op een testresultaat om 
nadere gegevens van de 
betreffende test te bekijken.

5. Tik op ‘Exporteren’ om de lijst met 
resultaten naar een .CSV-bestand 
te sturen.
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De volgende waarschuwing verschijnt als een pop-up op het scherm.

Waarschuwing: Alle gegevens en informatie worden uitsluitend weergegeven om 
deze te bekijken. De gebruiker bevestigt dat het exporteren van de gegevens uit de 
weergavefunctie van de Connect Manager kan leiden tot verstoring van die gegevens. 
De gebruiker zal, namens de organisatie, als enige de verantwoordelijkheid aanvaarden 
voor het gebruik van gegevens of informatie geëxtraheerd uit de weergavefunctie. 

NB: Organisaties die het LumiraDx Platform beheren via een middleware provider, 
kunnen ervoor kiezen om de verzending van testresultaten naar Connect Manager 
uit te schakelen. In dit geval is de optie Testresultaten niet beschikbaar op de pagina 
Instruments in Connect Manager.

Quality Control-rapport

Er kan voor elk Instrument een pdf-rapport van Quality Control-tests worden 
geproduceerd.

Tik op ‘Quality Control-rapport’ in het Instrument-actiemenu.

Selecteer het testtype, voer het monstertype en het datumbereik in en voer optioneel 
het adres van de testlocatie in.

NB: Monstertype verwijst naar het type patiëntmonster(s) dat wordt gebruikt bij het 
uitvoeren van een specifieke patiënttest.

Tik op ‘Rapport downloaden’ om een pdf van het Quality Control-rapport te maken.



4.5 Persoonlijke instellingen

De naam, de contactinformatie en het 
wachtwoord kunnen worden bijgewerkt.

Uw persoonlijke informatie bijwerken:

1. Meld u aan bij Connect Manager.

2. Tik in de rechterbovenhoek van de pagina 
op uw naam en selecteer ‘Profiel’ in het 
vervolgkeuzemenu.

3. Bewerk alle relevante 
profielinformatievelden.

4. Tik op ‘Wijzigingen toepassen’.

Uw wachtwoord wijzigen:

1. Meld u aan bij Connect Manager. 

2. Tik in de rechterbovenhoek van de 
pagina op uw naam en selecteer 
‘Wachtwoord resetten’ in het 
vervolgkeuzemenu. 

3. Voer ‘Huidige wachtwoord’ en 
‘Nieuw wachtwoord’ in in de vereiste 
velden. Zie paragraaf 5.2 voor de 
wachtwoordvereisten.

4. Tik op ‘Wachtwoord bijwerken’.
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4.6 Organisatie- en Quality Control-instellingen

Organisatiebeheerders kunnen instellingen met betrekking tot de gehele organisatie 
bijwerken vanuit het menu Instellingen.

Organisatie-instellingen

Tik op ‘Organisatie-instellingen’ om de tijdzone en contactgegevens van de organisatie 
bij te werken.

Tik na het bijwerken van de instellingen op ‘Wijzigingen toepassen’.
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Quality Control-instellingen

Tijdzone-instelling door werkgroep

Elke werkgroep is standaard ingesteld op de tijdzone van de organisatie. De instellingen 
kunnen genegeerd en vervangen worden voor een individuele werkgroep binnen de 
werkgroepinstellingen. Selecteer ‘Tijdzone van organisatie negeren’ en kies de gewenste 
tijdzone in het vervolgkeuzemenu. Tik op ‘Wijzigingen toepassen’.
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De volgende functies kunnen worden geconfigureerd om het Quality Control-beleid van 
de organisatie te bepalen.

Quality Control

• Uit

• Verplicht – Als het Quality Control-beleid is verlopen, kunnen gebruikers geen 
patiënttest uitvoeren totdat een Quality Control-test is uitgevoerd met het resultaat 
GESLAAGD.

• Aanbevolen – Als het Quality Control-beleid is verlopen wordt een waarschuwing 
weergegeven op het Instrument. Gebruikers kunnen de waarschuwing bevestigen 
en verder gaan met testen.

• Verplicht met negeren – Als het Quality Control-beleid is verlopen worden 
gebruikers verplicht om een Quality Control-test uit te voeren of om het verlopen 
Quality Control-beleid te negeren en een patiënttest uit te voeren door een 
opmerking in te voeren waarin de reden voor het negeren wordt uitgelegd.

Beleid

• Per lot – Gebruikers zijn verplicht om een Quality Control-test uit te voeren wanneer 
een nieuw testlot voor de eerste keer op een Instrument wordt gebruikt.

• Per type – Gebruikers zijn verplicht om een Quality Control-test uit te voeren 
wanneer een nieuw testtype voor de eerste keer op een Instrument wordt gebruikt.

Beleidsinterval

Instellen van een beleidsinterval door de schuifknop ‘Beleidsinterval’ op ‘aan’ te zetten. 
Voer een nummer in en selecteer ‘Tests’ of ‘Dagen’ om te bepalen hoe vaak een Quality 
Control-test is vereist voor elk lot of elk testtype op elk instrument.
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Vereist voor elk nieuw lot

Gebruik de schuifknop om te bepalen of een Quality Control-test verplicht moet zijn 
voor elke nieuw lot Teststrips. De standaardinstelling staat op ‘aan’ wanneer het beleid is 
ingesteld op Per lot. De instelling kan worden aangepast wanneer het beleid is ingesteld 
op Per type.

Quality Control-beleid per werkgroep

Elke werkgroep is standaard ingesteld op het Quality Control-beleid van de organisatie. 
De instellingen kunnen overschreven worden voor een individuele werkgroep binnen de 
werkgroepinstellingen. Een Quality Control-beleid op werkgroepniveau kan zelfs worden 
ingesteld als de Quality Control van de organisatie is ingesteld op ‘Uit’.

NB: Als het Quality Control-beleid van de organisatie door een middlewareprovider 
wordt beheerd, zijn de Quality Control-instellingen in Connect Manager ‘alleen-lezen’. 
De gebruiker kan de door Connect Manager verzonden instellingen voor het Quality 
Control-beleid bekijken, maar kan ze niet bewerken binnen Connect Manager.
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Gemengde Instrument-softwareversies

Als sommige instrumenten binnen de organisatie draaien op een oude softwareversie, 
zijn ze mogelijk niet compatibel met alle configureerbare instellingen in Connect 
Manager. In dit geval zal Connect Manager een boodschap weergeven om aan te 
geven dat instellingen niet op alle instrumenten worden ondersteund en welke stappen 
moeten worden gezet om het probleem op te lossen.

Voorbeeld Quality Control-beleid
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Voorbeeld gebruikerstraining
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5. Diversen

5.1 Aanmelden bij Connect Manager

Aanmelden bij Connect Manager:

1. Dit kan op een van de volgende manieren:

• open de Connect App op uw mobiele apparaat; of
• navigeer in een browser naar connect.lumiradx.com.

2. Voer de toegangscode van de organisatie in als u Connect Manager voor het 
eerst opent.

NB: De gebruiker heeft de toegangscode van de organisatie alleen nodig bij het 
eerste bezoek. De volgende keer dat u op deze site komt, gaat u rechtstreeks naar 
het aanmeldingsscherm.

3. Voer in de desbetreffende velden de ‘Gebruikersnaam’ en het ‘Wachtwoord’ in.

4. Tik op ‘Aanmelden’.

Uw wachtwoord resetten:

1. Dit kan op een van de volgende manieren:

• open de Connect App op uw mobiele apparaat; of
• navigeer in een browser naar connect.lumiradx.com.

2. Tik op ‘Uw wachtwoord vergeten?’ 

3. ‘E-mailadres’ – voer uw e-mailadres in. Er wordt een tijdelijke validatiecode naar uw 
e-mailadres gestuurd.

4. Stel uw nieuwe wachtwoord in.

• ‘E-mailadres’ – voer uw e-mailadres in.
• ‘Validatiecode’ – voer de tijdelijke validatiecode in die naar uw e-mailadres 

is gestuurd.
• ‘Nieuw wachtwoord’ – voer uw nieuwe wachtwoord in.
• ‘Wachtwoord opnieuw invoeren’ – voer uw nieuwe wachtwoord in.

NB: Als een gebruikersaccount is ingesteld zonder e-mailadres, wordt de gebruiker 
gevraagd om een nieuw wachtwoord in te stellen na de eerste aanmelding.

Nieuw wachtwoord instellen

• ‘Huidig wachtwoord’ – voer uw huidige wachtwoord in.
• ‘Nieuw wachtwoord’ – voer uw nieuwe wachtwoord in.
• ‘Wachtwoord opnieuw invoeren’ – voer uw nieuwe wachtwoord in.
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5.2. Gebruikersnaam- en wachtwoordvereisten

Vereisten gebruikersnaam:

• De maximale lengte van de gebruikersnaam is 20 tekens.
• De gebruikersnaam moet uniek zijn voor alle gebruikers in de organisatie.
• Niet hoofdlettergevoelig

Vereisten gebruikerswachtwoord:

• Hoofdlettergevoelig
• Minimumlengte van 8 tekens
• Ten minste 1 numeriek teken vereist
• Moet een speciaal teken bevatten (toegelaten tekens zijn -, . /)
• Ten minste één kleine letter vereist
• Ten minste één hoofdletter vereist
• Na 10 mislukte pogingen wordt de gebruiker tijdelijk geblokkeerd door Connect 

Manager, gedurende 30 minuten. Er moet contact worden opgenomen met de 
organisatiebeheerder van Connect Manager als het wachtwoord gereset moet 
worden.

 

5.3. Toepassingsupdates

De LumiraDx Connect App wordt automatisch bijgewerkt via de appstore van de 
telefoon. De internetversie van de app wordt ook automatisch bijgewerkt. Hiervoor is 
geen actie van uw organisatie vereist. 
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Voor product- en connectiviteitsondersteuning kunt u contact opnemen met de 
klantendienst van LumiraDx via customerservices@lumiradx.com.

Het telefoonnummer van uw plaatselijke klantendienst vindt u op de klantendienstpagina 
op lumiradx.com.

6 Klantendienst
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LumiraDx biedt en handhaaft beveiliging en gegevensbescherming binnen de 
Connect-systeemarchitectuur, naast beleid en processen. Hiertoe treffen wij de 
volgende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gegevensbescherming:

• Alle gegevens die onderweg of in het systeem opgeslagen zijn, zijn versleuteld 
volgens de FIPS 140-standaarden.

• Eindpunten en protocollen maken gebruik van mechanismen voor 
gegevensverificatie- en integriteit, om hacking te voorkomen.

• Tussen de beveiligde eindpunten wordt end-to-end-encryptie ingezet om gegevens 
te beschermen die via openbare of onbeveiligde netwerken worden overgebracht.

• Gegevens bewegen zich geanonimiseerd door het systeem, tot ze het 
elektronische medisch dossier bereiken, waar ze weer aan een patiënt kunnen 
worden toegewezen.

• Identificeerbare en gepseudonimiseerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen 
als de informatiebeveiliging en gegevensbescherming voldoen aan de eisen van 
de wet- en regelgeving die relevant zijn voor de geografische regio van de patiënt.

• Alleen volledig geanonimiseerde gegevens worden naar LumiraDx verzonden voor 
prestatiebewaking en -analyse.

7.1. Naleving van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

Naast de eigen beveiligingsmaatregelen zorgt LumiraDx dat elk beginsel van de AVG in 
acht wordt genomen. 

7 Beveiliging
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Een beheerder of gebruiker die LumiraDx Connect Manager en EHR Connect voor het 
eerst gebruikt, moet de volgende privacykennisgeving lezen en aanvaarden.

Uw instemming met deze privacykennisgeving

Door gebruik te maken van deze toepassingen, geeft u aan dat u instemt met de 
bepalingen van onze hier omschreven privacykennisgeving. Als u niet instemt met een 
of meer bepalingen van deze privacykennisgeving, maak dan geen gebruik van deze 
toepassingen. 

Persoonlijke informatie die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende typen persoonlijke informatie van u verzamelen als u 
gebruikmaakt van LumiraDx-diensten of -producten:

1. Accountgegevens: wanneer u de toepassing gebruikt, wordt er een account 
voor u aangemaakt door LumiraDx of door de beheerder van uw organisatie. 
De account omvat een gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord, werkgroep 
en volledige naam.

2. Wanneer u gebruikmaakt van de toepassing: Wij leggen gegevens over het 
toepassingsgebruik vast om een audittrail te handhaven. Dit omvat informatie met 
betrekking tot waar de toepassing wordt gebruikt (in welke organisatie), wanneer 
u de toepassing heeft gebruikt en welke taken u ermee hebt uitgevoerd. 

3. Patiëntgegevens. Om te zorgen dat de patiënt kan worden geïdentificeerd en de 
juiste testresultaten behorend bij deze patiënt in uw elektronisch medisch dossier 
worden opgenomen.

4. Testresultaten. Welke tests zijn uitgevoerd bij welke patiënten en de resultaten bij 
gebruik van EHR Connect.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Doel:

• Om diensten aan u te verlenen en uw account bij te houden.
• Om te zorgen dat gebruikers toegang hebben tot informatie die relevant is voor 

hun rol en alleen voor hun rol.
• Om de naleving van regelgeving te waarborgen.
• Voor gegevensanalyse en statistisch onderzoek om ons te helpen beter te 

begrijpen hoe onze producten worden gebruikt.
• Voor onderzoek naar misbruik van uw account, fraude en invordering van schulden.

Wij kunnen alle persoonlijke informatie waar wij over beschikken anonimiseren en 
aggregeren (zodat deze u niet rechtstreeks identificeert). We kunnen geanonimiseerde 
en geaggregeerde informatie gebruiken voor andere doeleinden zoals het testen van 
onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse en het verbeteren en ontwikkelen van 
onze producten en diensten.

8 Privacykennisgeving
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Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met de volgende partijen:

• Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als die van ons: om u diensten te kunnen 
verlenen en om inzicht te verwerven in het gebruik van onze producten en diensten. 

• Andere dienstverleners en adviseurs, zoals bedrijven die onze IT ondersteunen of 
ons helpen bij het analyseren van de gegevens waarover we beschikken.

• De overheid of onze regelgevingsinstanties: wanneer we daartoe wettelijk verplicht 
zijn of om hulp te bieden bij hun onderzoeken of initiatieven voor de energiesector.

• Politie en justitie: om hulp te bieden bij onderzoek naar en preventie van misdrijven 
wanneer dit wettelijk verplicht is.

Wij maken geen persoonlijke informatie aan anderen bekend, behalve zoals hierboven 
aangegeven. Wij kunnen derden voorzien van geaggregeerde statistische informatie 
en analytische gegevens over gebruikers van onze producten en diensten, maar zullen 
voordat we deze bekendmaken zorgen dat niemand aan de hand van deze informatie 
kan worden geïdentificeerd.

Internationaal overbrengen van uw persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan worden overgebracht naar en 
opgeslagen in landen buiten de Europese Unie. Sommige van deze rechtsgebieden 
schrijven een ander niveau van bescherming met betrekking tot persoonlijke 
informatie voor en in bepaalde gevallen kunnen de wetten in die landen minder 
bescherming bieden dan in het rechtsgebied waar u woonachtig bent. We zullen 
alle redelijke maatregelen treffen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie 
uitsluitend wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid en geldende 
gegevensbeschermingswetgeving en met respect en goed beveiligd wordt verwerkt.
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Hoelang bewaren wij persoonlijke informatie?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie gedurende een periode bepaald door 
nationale richtlijnen en regelgevingsvereisten.

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke informatie

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, ongeacht of 
u als zorgverlener dan wel als patiënt gebruikmaakt van LumiraDx Connect-diensten:

• het recht om te worden geïnformeerd over hoe uw persoonlijke informatie wordt 
gebruikt;

• het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben;
• het recht om te vragen om de correctie van onjuiste persoonlijke informatie die wij 

over u hebben;
• het recht om te vragen om het blokkeren of wissen van uw persoonlijke informatie 

in gevallen waarin de verwerking niet in overeenstemming is met toepasselijke 
gegevensbeschermingswetten.

Om een of meer van de bovengenoemde rechten uit te oefenen of als u vragen hebt 
met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te 
maken van de gegevens genoemd in de onderstaande paragraaf ‘Contact met ons 
opnemen’.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonlijke informatie 
gebruiken, kunt u ook een klacht indienen bij de UK Information Commissioner’s Office 
of bij uw plaatselijke toezichthoudingsinstantie voor gegevensbescherming. Wij staan 
klaar om u te helpen en verzoeken u om eerst met ons contact op te nemen om een 
oplossing te vinden voor uw klacht.

Veranderingen in deze kennisgeving

Mogelijk zullen wij op bepaalde momenten wijzigingen aanbrengen in deze 
privacykennisgeving. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze kennisgeving, 
zullen we de versiedatum onderaan deze pagina bijwerken. Bij aanzienlijke wijzigingen 
in deze kennisgeving zullen we proberen u hier redelijkerwijs van in kennis te stellen, 
tenzij dit onmogelijk voor ons is. Indien wettelijk verplicht vragen we uw toestemming 
voor veranderingen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Contact met ons opnemen

De volledige details van het LumiraDx-privacybeleid kunt u vinden op onze website 
lumiradx.com. Bij vragen of klachten in verband met de informatie die wij over u 
hebben, kunt u ons een e-mail sturen op: privacy@lumiradx.com
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De toegang tot en het gebruik van LumiraDx Connect Manager en EHR Connect 
zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en de software- en/of 
eindgebruikerslicentieovereenkomsten waarmee u instemt in het kader van de toegang 
tot deze systemen. LumiraDx en/of haar licentieverleners (die derde eigenaars zijn van 
het gebruik van intellectuele eigendomsrechten op geleverde software) is/zijn eigenaar 
van alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde software en bijbehorende 
documentatie. Behalve rechten verleend voor het gebruik van het systeem als 
onderdeel van overeengekomen software- en/of eindgebruikerslicenties worden geen 
rechten verleend op octrooien, auteursrechten, databaserechten, handelsgeheimen, 
handelsnamen, handelsmerken (al dan niet gedeponeerd) of andere rechten of 
licenties met betrekking tot de software.

Eventuele garanties met betrekking tot de geleverde systemen zijn in 
overeenstemming met de aanvaarde voorwaarden van software- en/of 
eindgebruikerslicentieovereenkomsten. De garantie is niet van toepassing op 
tekortkomingen of storingen in de software die worden veroorzaakt door het gebruik 
van de software tegen de instructies van LumiraDx in of wijziging of aanpassing van 
de software door een andere partij dan LumiraDx of door LumiraDx gemachtigde 
aannemers of agenten.

Intellectueel eigendom: LumiraDx Connect Manager en EHR Connect en alle geleverde 
LumiraDx documentatie zijn wettelijk beschermd. Het intellectueel eigendom van de 
LumiraDx-diensten berust bij LumiraDx. Informatie over relevant intellectueel eigendom 
met betrekking tot onze producten is te vinden op lumiradx.com/IP.

Juridische kennisgevingen: Copyright © 2021 LumiraDx Inc en LumiraDx UK. Alle rechten 
voorbehouden. LumiraDx, het LumiraDx-logo en bepaalde LumiraDx-productnamen zijn 
handelsmerken van LumiraDx UK of verbonden ondernemingen, gedeponeerd in het 
VK, de VS en andere landen. 

9 Juridische kennisgevingen
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