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Installatie van de bedsensor 

Eenpersoons bed 

1. Plaats de bedsensor onder een bedpoot aan het hoofdeinde van het bed. Plaats de sensor 
met de aangegeven zijde naar onderen. 

 
Is dit niet mogelijk bij uw bed? Neem dan contact met ons op voor een passende oplossing. 
U kunt ons bellen via nummer 033 303 10 11. 
 

2. Plaats eventueel een opvulstuk aan de andere zijde van het bed, zodat het bed vlak staat. 

 
3. Sluit de kabel van de bedsensor aan op de AlleenThuis adapter. U hoort hierbij een ‘klik’. 

 
 
 Ga nu verder met ‘AlleenThuis Adapter’ 
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Tweepersoons bed 

1. Plaats de eerste bedsensor onder een poot aan het hoofdeinde van het bed. Plaats de sensor 
met de aangegeven zijde naar onderen. 

 
2. Plaats de tweede bedsensor aan de andere kant onder het bed. 

 

3. Plaats waar dit nodig is opvulstukken, zodat het bed vlak staat. 
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4. Sluit de kabel van de eerste bedsensor aan op de splitter. U hoort hierbij een ‘klik’. 
 

 
 

5. Sluit ook de andere bedsensor aan op de splitter. 
 

 
6. Sluit de kabel van de splitter aan op de adapter. 
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AlleenThuis Adapter 

1. Schroef de antenne vast op de adapter. Plaats de antenne zo hoog mogelijk, en uit de buurt 
van grote metalen voorwerpen. 

 
2. Zorg dat het bed leeg is. En plaats de adapter in het stopcontact. 

 
3. Het lampje onder op de adapter zal eerst groen knipperen. Na een tijdje zal deze continu 

blijven branden, de adapter is dan gereed. 

 
 Ga nu verder met het activeren van de app 
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Activeren van de AlleenThuis app 

Dit moet u bij de hand houden: 

- Het serienummer van de AlleenThuis adapter, bijvoorbeeld ‘0004’ 

 
- De licentiecode die u in de brief heeft ontvangen bij het apparaat 

 

Om in uw persoonlijke omgeving te komen gaat u naar de volgende website: 

http://mijn.alleenthuis.nl 

U ziet dan het inlogscherm. Klik rechts op ‘aanmelden nieuwe gebruiker’. 

 

Vul de gevraagde gegevens in. U maakt nu het beheerder account aan. U dient een geldig e-mail 
adres op te geven als gebruikersnaam. Kies ook een veilig wachtwoord. 
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Klik op ‘Verwerken’. Uw gegevens worden nu gecontroleerd.  

Tijdens de volgende stap worden er enkele aanvullende gegevens gevraagd voor het beheerder 
account. De beheerder heeft de meeste mogelijkheden in de app. U kiest zelf op welke manier u 
meldingen wilt ontvangen. Dit kan via e-mail of SMS. 

 

Druk op ‘Afronden installatie’. Het activeren is nu gereed. U wordt doorverwezen naar het 
inlogscherm waar u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 
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AlleenThuis app toevoegen aan startscherm (iOS) 

1. Open uw webbrowser, in dit voorbeeld wordt er gebruik gemaakt van Safari. 

 
2. Typ in de adresbalk ‘mijn.alleenthuis.nl’ of zoek hiernaar via een zoekmachine. 

 
3. U komt nu op de inlogpagina van de AlleenThuis APP terecht. 

 
4. Druk onderaan op het middelste icoon, er verschijnen een aantal opties. Druk op ‘Zet op 

beginscherm’. 
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5. Geef desgewenst een naam op, standaard is dit ‘AlleenThuis’ 

 
6. Druk op ‘Gereed’. Er verschijnt een AlleenThuis icoon op het beginscherm. De volgende keer 

kunt u hiermee gemakkelijk naar de APP gaan. 
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AlleenThuis app toevoegen aan startscherm (Android) 

1. Open een webbrowser, in dit voorbeeld Google Chrome. Typ in de adresbalk 
‘mijn.alleenthuis.nl’ of zoek hiernaar via een zoekmachine. 

 
2. U komt nu op de inlogpagina van de AlleenThuis APP terecht 

 
3. Rechts boven drukt u op de knop met de drie stippen. Er verschijnt een keuzemenu. Druk op 

‘Toevoegen aan startscherm’. 
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4. Geef desgewenst een naam op, standaard is dit ‘AlleenThuis APP’ 

 
7. Druk op ‘Toevoegen’. Er verschijnt een AlleenThuis icoon op het startscherm. Via dit icoon 

kunt u eenvoudig de APP openen. 
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Uitgebreide handleiding van de AlleenThuis APP 

Inlogscherm 

 

Om de AlleenThuis APP te gebruiken dient u eerst in te loggen. Vul hiervoor uw gebruikersnaam (e-
mail adres) en uw wachtwoord in en druk op ‘Inloggen’. Weet u uw wachtwoord niet meer? U kunt 
deze opvragen via de link ‘Wachtwoord vergeten’. Als u zojuist een nieuw systeem heeft aangeschaft 
kunt u zich via de link ‘Aanmelden nieuwe gebruiker’ registreren. 

Wachtwoord vergeten 

 

Bent u uw wachtwoord vergeten? U vult dan hier uw e-mail adres in en drukt vervolgens op 
‘Aanvragen’ om uw wachtwoord op te vragen. U ontvangt hierna een e-mail bericht met uw 
wachtwoord. 
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Aanmelden nieuwe gebruiker 

 

Om een nieuw account aan te maken vult u hier de gevraagde gegevens in. U maakt het beheerder 
account aan. Geef een geldig e-mailadres op als gebruikersnaam en kies een wachtwoord. Met deze 
gegevens kunt u de volgende keer inloggen. 

Het licentienummer vindt u in de brief die u gekregen heeft bij de aanschaf van het systeem. Het 
serienummer bestaat uit 4 karakters (0 t/m 9 en A t/m F). Dit staat op de adapter. Als u een fout 
maakt tijdens het invoeren ziet u een waarschuwing. 

Klik dan op ‘Verwerken’, uw gegevens worden gecontroleerd.  

Om het aanmaken van het account af te ronden vult u ook de persoonsgegevens in. 

 

Vul hier als nieuwe beheerder uw voor- en achternaam, geslacht, postcode, adres en 
telefoonnummer in. Als u uw postcode en huisnummer opgeeft zal het systeem automatisch het 
juiste adres er bij zoeken. Er is voor ieder systeem maar één beheerder aangewezen. 
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U kunt aangeven of u meldingen via e-mail en/of SMS wenst te ontvangen. Met de knop ‘Test SMS’ 
wordt er een controlebericht verzonden naar het opgegeven nummer. 

Ook na het aanmaken van het account kunt u deze gegevens nog inzien en aanpassen. 

Druk op ‘Afronden installatie’ om de aanmelding te voltooien. U wordt dan doorgestuurd naar de 
login pagina om in te loggen. 

Menu 

De volgende afbeelding laat het menu zien. Via de knop rechtsboven kunt u dit menu in- en 
uitschakelen. 

 

Het menu bevat de volgende onderdelen: 

 Meldingen 
 Persoons gegevens 

o Beheerder 
o Bewoner 
o Familie-verzorger 

 Instellingen 
o Bedsensor 
o Bedsensor reset 
o Dashboard 
o Uit huis 

 Financieel 
o Abonnement-Winkelwagen 
o Facturen 

 Contact 
 Wachtwoord wijzigen 
 Uitloggen 

Door op het logo van AlleenThuis te drukken keert u altijd terug naar het dashboard. 
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Dashboard 

  

Op het dashboard zie u in één oogopslag hoe het met de bewoner gesteld is. Ook ziet u of het 
systeem nog goed functioneert. Het overzicht laat zien hoe lang en op welke tijden de bewoner in 
bed heeft gelegen. Gebruik de pijlen om gegevens van voorgaande dagen terug te zien. 

De getoonde grafiek kunt u personaliseren door één van de beschikbare opties te kiezen bij de 
dashboard instellingen.  

Onderaan kunt u zien of er op dit moment wel of niet iemand in bed ligt. En of alle onderdelen van 
het systeem goed functioneren. Een groen gekleurd logo betekend dat alles goed is. U kunt op het 
logo klikken voor een gedetailleerd overzicht van het systeem. 

 

 

 

Uit bed   In bed 

 

Als u nog geen abonnement heeft afgesloten dan krijgt u hiervan een melding te zien op het 
dashboard. Het activeren van uw abonnement kan via het menu ‘Financieel’ bij ‘Abonnement-
Winkelwagen’.  
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Gezondheid systeem 

 

Alle onderdelen van uw systeem staan onder elkaar. Groen betekend dat het onderdeel goed 
functioneert. Als u een alarmknop of draadloze sensoren heeft ziet u hier ook hoe vol de batterij nog 
is.  

U ziet het in dit scherm wanneer er geen contact meer is met de AlleenThuis adapter of er een kabel 
van de bedsensor niet is aangesloten. 

Meldingen 

 

De laatste meldingen zijn in dit scherm altijd terug te vinden. En via de instellingen kunt u per 
melding ook weergeven of u hiervan een bericht wilt ontvangen.  

De volgende meldingen zijn beschikbaar: 

 Te laat in bed 
 Te laat uit bed 
 Te lang in bed 
 Te kort in bed 
 Alarmknop ingedrukt 
 Gezondheid systeem 
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Persoonsgegevens 

Onder het menupunt ‘Persoonsgegevens’ zijn voor de beheerder en de bewoner de persoonlijke 
gegevens aan te passen. Ook kunnen er familieleden en/of verzorgers worden toegevoegd die 
meldingen ontvangen.  

Beheerder 

Hier staan de gegevens van de beheerder, dit onderdeel is ook al beschreven bij het aanmaken van 
een nieuw account. 

Bewoner 

 

Voor de bewoner zijn er maar enkele belangrijke gegevens. De naam en het geslacht zijn nodig om de 
juiste meldingen te kunnen versturen. 

Familie-verzorger 

 

Van de personen in deze lijst kunt u als beheerder aangeven of zij wel of geen meldingen zullen 
ontvangen. U kunt ook nieuwe personen toevoegen met de knop ‘Toevoegen personen’. Vul dan de 
benodigde contactgegevens in en druk op ‘Gegevens bewaren’. U keert terug naar het overzicht door 
op ‘Verwijderen’ te drukken.  
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Gegevens van een persoon in de lijst aanpassen, of een persoon uit deze lijst verwijderen, kan door 
op de naam te drukken. U kunt dan de gegevens bijwerken en op de knop ‘Gegevens bewaren’ 
drukken, of de persoon verwijderen met de knop ‘Verwijderen’. 

Instellingen 

Via het menu punt ‘Instellingen’ kunt u het systeem aan uw voorkeuren aanpassen, de werking van 
het systeem verbeteren, en meldingen tijdelijk uitzetten als de bewoner niet thuis is. 

Bedsensor 

 

Bij de bedsensor instellingen geeft u de tijden aan waarbinnen de bewoner normaalgesproken naar 
bed gaat. Hierbij horen ook de minimale en maximale tijd dat de bewoner in bed mag liggen. Pas 
wanneer deze grenzen worden overschreden zal er een melding worden verstuurd. Als alles goed 
gaat krijgt u geen meldingen van het systeem. 

Vul hier de tijden in die bij uw situatie passen, en druk vervolgens op ‘Gegevens bewaren’. 
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Bedsensor reset 

 

De bedsensor reset functie is er om het systeem te corrigeren. Als de bedsensor onterecht denkt dat 
er iemand in bed ligt. Dit gebruikt u bijvoorbeeld als u het systeem voor de eerste keer heeft 
geïnstalleerd, als het bed verplaatst is, of er iets aan het bed veranderd is. 

Zorg eerst dat het bed leeg is. Druk dan op ‘Reset starten’ om te procedure te starten. Wanneer u de 
melding gehad heeft mag het systeem weer op de normale manier gebruikt worden. 

Dashboard 

U kiest bij deze instelling voor één van de vier beschikbare weergaven van het dashboard. Voor de 
huidige instelling staat een vinkje. Druk op een van de overige vakjes om uw keuze te veranderen. 

 

A – Dit is een 24 uurs weergave op basis van een normale klok. De binnenste ring begint bij 12.00 uur 
’s middags en loopt daarna over in de buitenring tot 12.00 uur de volgende middag. Waar de 
bewoner in bed gelegen heeft is de ring groen. De blauwe wijzers geven de huidige tijd aan. 
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B – Een overzicht van de afgelopen nacht, fitbit-stijl. Deze weergave laat een overzicht zien van de 
periode dat de bewoner in bed gelegen heeft. Met een start en eindtijd. Met de rode kleur is 
aangegeven of de bewoner tussentijds uit bed is gestapt. Tijdsduur in en uit bed staan ook 
aangegeven. 

C – De 12 uurs weergave van het slaapgedrag geeft een overzicht van de afgelopen nacht. Bovenin 
staat aangegeven hoe laat de bewoner naar bed is gegaan en hoe laat de bewoner is opgestaan. De 
gewenste tijden zijn aangegeven in de binnenste ring. 

D – Deze grafiek toont wanneer de bewoner in bed heeft gelegen. Vanaf de voorgaande dag tot en 
met de huidige dag. 

Uit huis 

 

Wanneer de bewoner voor langere tijd uit huis is wilt u misschien ook geen meldingen ontvangen dat 
er niet in het bed geslapen is. Hiervoor kunt u de ‘Uit huis’ functie gebruiken. 

Als de bewoner uit huis is (of u weet wanneer dit zal gaan gebeuren) zet u eerst het schuifje Actief op 
‘Aan’. Vul het tijdstip van vertrek in en het moment dat de bedsensor weer normaal mag gaan 
registreren, de start- en eindtijd. Druk op ‘Gegevens bewaren’ om alles te bevestigen. 

Financieel 

Onder het menu ‘Financieel’ vallen de onderdelen Abonnement-Winkelwagen en Facturen.  
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Abonnement-Winkelwagen 

 

Als u het systeem heeft aangeschaft krijgt u een gratis proefabonnement voor minimaal een maand. 
Wilt u na deze tijd het systeem blijven gebruiken dan kunt u het abonnement hier verlengen. U dient 
hiervoor akkoord te gaan met de automatische incasso van het maandbedrag. Maak uw keuze voor 
het type abonnement en betaal de eerste maand vooraf via Ideal. Met het doen van de betaling gaat 
uw abonnement automatisch in. 

Facturen 

 

Als uw account is geactiveerd kunt u in dit overzicht uw facturen bekijken. Iedere maand zal er een 
nieuwe factuur bijkomen. Als u een factuur selecteert wordt deze als PDF bestand geopend. 
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Contactinformatie 

 

Via het menu, of via de link onderaan ieder scherm, gaat u naar de contactpagina. U dient hiervoor 
wel eerst ingelogd te zijn. Hier staan de adresgegevens van AlleenThuis en diverse 
contactmogelijkheden. Bellen en e-mailen kan direct door op de desbetreffende link te drukken. 
Verder kunt u op de contactpagina nog onze privacyverklaring en algemene voorwaarden teruglezen. 

Wachtwoord wijzigen 

 

Als u uw wachtwoord wilt veranderen kan dat op deze pagina. U dient eerst uw huidige wachtwoord 
op te geven. Toets daarna twee maal het nieuwe wachtwoord in ter controle, en druk op de toets 
‘Wijzigen’ om uw nieuw gekozen wachtwoord op te slaan. 

Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u via de link ‘Wachtwoord vergeten’ op de login 
pagina uw wachtwoord opvragen. 
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Contact opnemen met AlleenThuis 

Heeft u nog vragen? U kunt via onderstaande gegevens contact met ons opnemen: 

 

AlleenThuis 

Ds. Kuypersstraat 14 

3863 CA Nijkerk 

Tel. (033) 303 10 11 

contact@alleenthuis.nl 

 


