
CONTOUR®

DIABETES app 
downloaden

Een account 
aanmaken

Uw compatibele  
CONTOUR® meter  
koppelen 

*Patiënten moeten geregistreerd zijn op GlucoContro.online en dienen toestemming te geven om hun 
gegevens met hun medisch zorgverlener te delen

Voor meer informatie, ga naar: 
https://www.ascensiadiabetescare.be

Een makkelijke en snelle manier om uw 
bloedglucoseresultaten te delen met uw medisch 
zorgverlener

Evolving with you
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Word een CONTOUR®DIABETES app gebruiker en maak 
vanop afstand contact met uw medisch zorgverlener*

Gratis download

Voor een lijst met compatibele 
apparaten, ga naar 

compatibility.contourone.com



Eenvoudige onboarding om bloedglucosemeting 
vanop afstand met uw medisch zorgverlener 
mogelijk te maken

Wacht op de uitnodiging van uw medisch zorgverlener

Uitnodiging via e-mail of

Log in met je CONTOUR®DIABETES app 
gebruikersnaam en wachtwoord

Vul je gegevens in

Nu heeft uw medisch zorgverlener  
toegang tot uw bloedglucosegegevens  
via GlucoContro.online

Uitnodiging via QR-code

0800 97 212
info@ascensiadiabetescare.be
https://www.ascensiadiabetescare.be

Nieuwe patiënt toevoegen

Handmatig QR code

Nodig de gebruiker van GlucoContro.online 
uit om gegevens te delen.

Laat de patiënt de QR-code lezen om het delen van patiëntgegevens mogelijk te maken

Nieuwe patiënt toevoegen

Handmatig QR code

Voornaam Achternaam

Vul voornaam in Vul achternaam in

Land

Optionele informatie

Ik wil een e-mailuitnodiging sturen naar deze patiënt

Nieuwe patiënt toevoegen

E-mailadres

Vul e-mailadres in

België

Ontvang een e-mailuitnodiging 
en klik op de link*

* De medisch zorgverlener stuurt de uitnodiging

Scan de QR-code die tijdens het 
bezoek werd gegenereerd

GlucoContro.online
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Evolving with you

Aanmelden bij Ascensia

Patiënt Prof.Zorgverlener

E-mailadres

Gebruik de inloggegevens van Contour Cloud om in te 
loggen op uw account.

Vul e-mailadres in

Wachtwoord Wachtwoord vergeten?

Vul wachtwoord in

Onthoud me

Inloggen Heeft u geen account?
Account aanmaken

1

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
Alle rechten voorbehouden.

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo en Contour zijn 
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes 
Care Holdings AG. Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere 
landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een service van Apple Inc. 
Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere handelsmerken 
zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden.

LMR-ADC-BE-2022004-L-NL


