
Uw zorgverlener 
zal een
uitnodiging
opsturen 
via e-mail. 
Aanvaard die.

Meld u aan om in te 
gaan op de uitnodiging. 

Aanvaard de uitnodiging
ontvangen via e-mail

Meld u aan op uw 
LibreView-account.

Voeg deze ID via de Account 
instellingen toe aan de tab 
“Mijn praktijken”.

Vraag uw zorgverlener 
naar de praktijk-ID om te 
kunnen verbinden met de 
praktijk. 

Controleer uw ongewenste mails, 
misschien is de e-mail hier terechtgekomen.

Gebruik dezelfde
login en hetzelfde
wachtwoord.

Gebruik dezelfde
login en hetzelfde
wachtwoord.

Stap 1

Stap 1 Stap 3Stap 2

Stap 2
U gebruikt de FreeStyle LibreLink-app, 

dus beschikt u al over 
een LibreView-account.

OPTIE 1

Open de FreeStyle LibreLink-app. Meld u in de tab 
Verbonden apps van het Hoofdmenu aan op uw 
LibreView-account.

Uw zorgverlener stuurde u een uitnodiging?

OPTIE 2 U ontving geen uitnodiging van uw zorgverlener?

OPTIE 1 Uw zorgverlener stuurde u een uitnodiging?

Daar kunt u de uitnodigingen om gegevens te delen beheren. 

HOE DEELT U GEGEVENS VAN UW 
FREESTYLE LIBRELINK-APP?

HOE KUNT U ZICH VERBINDEN MET DE PRAKTIJK VAN UW 
ZORGVERLENER VIA UW COMPUTER? 

HOE KUNT U ZICH VERBINDEN MET DE PRAKTIJK VAN UW 
ZORGVERLENER VIA UW APP?



Stap 1 Stap 2

Stap 1

Klik op 
Aansluiten bij 
een praktijk.

OPTIE 2

Vraag uw zorgverlener 
naar de praktijk-ID van zijn 
praktijk en geef die in. Klik op 
Volgende. 

Stap 2
U ontving geen uitnodiging van uw zorgverlener?

www1.LibreView.com

Meld u aan op uw 
LibreView-account 
met dezelfde login en 
hetzelfde wachtwoord 
als die gebruikt voor 
FreeStyle LibreLink.

Uw gegevens worden 
automatisch vanaf de 
FreeStyle LibreLink-app 
gedownload op uw 
LibreView-account zodra 
u met uw twee apparaten 
verbonden bent 
met internet. 
Raadpleeg uw rapporten 
door te klikken op
en daarna op .

Meld u aan De rapporten ingeven

ALS UW ZORGVERLENER GEEN LIBREVIEW HEEFT OF 
U ZICH NIET KUNT VERBINDEN MET ZIJN PRAKTIJK 

Klik op PDF afdrukken/opslaan. U vindt de PDF’s in 
uw downloads. U kunt ze dus gemakkelijk via e-mail 
versturen naar uw zorgverlener. 

B 0800 82 106 0032 800 82 106

INLICHTINGEN Elke werkdag van 8:30 tot 17:00

FreeStyle Libre en gerelateerde merknamen zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care, Inc. in verschillende rechtsgebieden. 
Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel 
met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.myFreeStyle.be voor meer informatie over 
apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Voor gebruik van de FreeStyle LibreLink-app moet u zich registreren bij LibreView, 
een dienst die wordt aangeboden door Abbott en Newyu, Inc. U kunt de gegevens van LibreView bekijken met de Safari browser 
op Mac-computers met OS X Mountain Lion of hoger en de mobiele apparaten met iOS 6 of hoger. 
© Abbott 2020 | Einsteinlaan, 14 - B-1300 Waver. ADC-21277 04/20 v1

HOE KUNT U UW RAPPORTEN DOWNLOADEN EN DELEN
MET UW ZORGVERLENER?

FreeStyle LibreLink-app 

LibreView-account zodra 
u met uw twee apparaten 

Raadpleeg uw rapporten 


