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1 Inleiding 
Deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de Biometrics MicroFET software in 

combinatie met de MicroFET2. De MicroFET2 is een hand-held dynamometer waarmee piekkracht 

en tijdsduur van een spiercontractie kunnen worden weergegeven. De MicroFET software maakt 

het mogelijk om de metingen real-time te bekijken. Op deze manier kunnen de mogelijkheden van 

de hand-held dynamometer maximaal benut worden. De software biedt uitgebreide 

mogelijkheden voor analyse en rapportage van alle opgeslagen data en grafieken. 

 

Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe de MicroFET software geïnstalleerd en gebruikt moet 

worden. Lees deze handleiding aandachtig door om foutieve metingen of verlies van 

meetgegevens te voorkomen. 

Conventies in de software en de handleiding 

Wanneer in deze handleiding wordt gesproken over de MicroFET2, wordt het apparaat, de hand-

held dynamometer, bedoeld. De bijbehorende software wordt MicroFET software genoemd. Met 

‘computer’ wordt de laptop dan wel desktop bedoeld waarmee de software wordt gebruikt. Een 

meting bestaat uit meerdere herhalingen, deze herhalingen worden tests genoemd. 
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2 Installatie 
Computer specificaties 

De computer die gebruikt wordt voor de MicroFET software dient minimaal de volgende 

specificaties te hebben: 

� Microsoft Windows 

� 50 MB vrije schijfruimte 

� Cd-rom speler (t.b.v. installatie) 

� Een vrije USB poort 

 

Voor de installatie van de MicroFET software en het aansluiten van de MicroFET2 op de computer 

zijn de volgende onderdelen nodig: 

� Installatie cd-rom 

� USB stick (draadloze ontvanger) 

 

Volg onderstaande stappen nauwkeurig op om de microFET2 in combinatie met de computer te 

kunnen gebruiken. 

Installatie MicroFET software 

1. Plaats de MicroFET cd in de cd-rom speler. De installatie-wizard zal vanzelf starten. Volg de 

instructies op het scherm.  

2. Indien de wizard niet automatisch start, open Windows Verkenner (via de ‘Windows startknop’ 

en vervolgens ‘Deze computer’ en dubbelklik vervolgens op de naam van het cd-station) en 

open de map ‘MicroFET software’ op de cd. Dubbelklik op het bestand ‘Setup.exe’ en volg de 

instructies. 

3. Afhankelijk van de computer is het mogelijk dat er tijdens het proces pop-ups verschijnen die 

vragen om toestemming te geven voor bepaalde handelingen. Om de software te kunnen 

installeren dient er toestemming te worden geven.  

4. Voor een correcte werking van de MicroFET software moet ‘Microsoft.NET Framework’ tot en 

met versie 4 aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is zal de installatie-wizard dat herkennen 

en de volgende melding verschijnen: 
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5. Als er internetverbinding is kies dan voor ‘Accept’. De benodigde bestanden worden 

automatisch gedownload en geïnstalleerd. Zodra dit is gebeurd gaat de installatie-wizard 

verder met de installatie van de MicroFET software. 

6. Indien er geen internetverbinding mogelijk is kies dan voor ‘Don’t Accept’. De installatie van 

Microsoft .NET Framework 4’ kan dan gestart worden via de MicroFET cd-rom. Open de folder 

‘NET Framework’ op de cd en dubbelklik op het exe-bestand ‘dotNetFx40_Client_x86_x64’. 

Volg de instructies. Na installatie van deze ‘Microsoft .NET Framework’ dient de ‘setup.exe’ van 

de MicroFET software opnieuw geactiveerd te worden. Ga daarvoor terug naar stap 2.  

Installatie drivers USB stick 

7. Bevestig de USB stick aan de computer. De installatie van de drivers zal automatisch 

plaatsvinden indien er internetverbinding is. Gebeurt dit niet, kijk dan in hoofdstuk 6. 

8. Indien er geen internet verbinding is kunnen de drivers voor de USB stick geïnstalleerd via de 

installatie-CD geïnstalleerd worden. Open de folder ‘Drivers’ en dubbelklik op 

‘CDM20824_Setup.exe’. Volg de instructies. 

Opstarten 

Start de MicroFET software via ‘Start’ – ‘Alle programma’s – ‘MicroFET Software’. 

Tevens kan de snelkoppeling op het bureaublad gebruikt worden.  

 

Activatie van de MicroFET software 

Na installatie van de software dient deze geactiveerd te worden om het ongelimiteerd te kunnen 

gebruiken. Zolang de software niet is geactiveerd, zal de ‘Product aanschaffen’ pop-up elke keer 

openen als het programma wordt gestart. 

 

NB: De eerste keer dat de software wordt opgestart zal bovenstaande  

pop-up in het Engels zijn. Na het instellen van de taal zal de pop-up in de gewenste taal 

verschijnen. 
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Om de activatiecode te ontvangen moet de productcode verzonden worden naar 

info@biometricsmotion.com.  

De productcode is weergegeven in zowel het ‘Info’ menu in het programma als bovenaan het 

formulier wanneer gekozen is voor ‘Offerte aanvragen’.  

 

Wanneer de activatiecode is ontvangen kan deze vóór het openen van de software worden 

ingevoerd via ‘Activeren’. Hierna is de software ongelimiteerd geldig. Deze code is specifiek voor 

de betreffende computer en kan niet op andere computers worden gebruikt. De metingen die 

opgeslagen zijn tijdens de proefperiode van de software zijn nog steeds toegankelijk via de 

database.  

Software uitproberen 

Wanneer de software nog niet is geactiveerd kan de proefversie gebruikt worden. Daarmee kan er 

een totaal van 50 metingen uitgevoerd worden. Voor het gebruik van de proefversie selecteer de 

knop ‘Uitproberen’.  

Controleer USB 

De pop-up die verschijnt is een herinnering dat de USB stick op de USB poort aangesloten dient te 

zijn. Deze pop-up verschijnt altijd bij het openen van het programma onafhankelijk van het feit of 

de USB wel of niet aangesloten is. 

 

Standaard protocollen importeren 

Om te meten is er minimaal één protocol nodig. Met de software worden standaard protocollen 

meegeleverd die metingen aan de bovenste en onderste extremiteiten beschrijven. Deze 

protocollen werden beschreven door Andrews et al. (1996)
1
. Wij adviseren om direct na de 

installatie eenmalig de bijgeleverde standaard protocollen te importeren. 

 

Open het protocollenvenster door in het linker menu op Protocollen te klikken. In hoofdstuk 3 

staat dit protocollenvenster uitgebreid beschreven en wordt ook uitgelegd hoe eigen protocollen 

gemaakt kunnen worden. 

 

Klik op de knop ‘Standaard protocollen importeren’ om de standaard 

protocollen toe te voegen.  
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Let op! De taal van de protocollen hangt af van de taal waarop het programma op dat moment is 

ingesteld. Dit verandert niet wanneer de taal naderhand wordt aangepast. Protocollen zijn echter 

nogmaals in te laden in de gewenste taal en de oude kunnen worden verwijderd. Wanneer er 

eenmaal metingen zijn gedaan met bepaalde protocollen kunnen deze protocollen niet worden 

verwijderd zolang de metingen nog in de database staan. 

 

NB: De protocollen van Andrews et al. (1996)
 1
 zijn voorbeeldprotocollen. Dit betekent niet dat dit 

het enige juiste protocollen zijn. Andrews heeft aan de hand van deze protocollen normwaarden 

verzameld bij een populatie van gezonde volwassenen tussen 50-79 jaar. Deze formules zijn 

geïntegreerd in deze software en te gebruiken voor alle leeftijden. Wij adviseren deze 

normwaarden niet te gebruiken voor kinderen, maar het is aan de behandelaar om te beslissen 

voor welke leeftijden hij deze normwaarden wil gebruiken.  

Via Biometrics Motion zijn ook omschrijvingen van alternatieve protocollen aan te vragen, 

waaronder een protocol voor kinderen met neuromusculaire aandoeningen. 

 
1
 A.W. Andrews, M.W. Thomas, R.W. Bohannon. Normative values for isometric muscle force 

measurements obtained with hand-held dynamometers. Physical Therapy 1996; 76 (3)  
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3 Overzicht MicroFET software 
Taal instellen 

Via het uitvouwmenu is de gewenste taal in te stellen. 

 

Hoofdscherm 

In het hoofdscherm bevindt zich links het menu vanwaar de werkvelden geopend kunnen 

worden. 

Menu-items 

In het hoofdmenu links in het scherm kunnen de verschillende vensters van de software worden 

geopend: ‘Patiënten’, ‘Metingen’, ‘Behandelaars’, ‘Protocollen’, ‘Instellingen’, ‘Info’ en ‘Afsluiten’.  

  

Patiënten 

Dit venster laat alle patiënten zien die in de database zijn opgeslagen.   

Metingen 

Dit venster geeft een overzicht van alle metingen die in de database zijn opgeslagen. Hier kunnen 

metingen worden toegevoegd (zie hoofdstuk 4) of kan een analyse worden gestart (zie hoofdstuk 

5).  

Behandelaars  

Dit venster geeft een overzicht van de namen van de behandelaars die de meting afnemen. 

Protocollen 

Dit venster geeft de meetprotocollen weer die gevolgd kunnen worden voor een meting.  

Instellingen 

Hier kunnen bedrijfsgegevens ingevuld worden, die vervolgens bovenaan de rapportages 

weergegeven worden.  
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Info 

Dit venster geeft informatie over de huidige versie van de software. 

Afsluiten 

Deze functie zal de software afsluiten. Afsluiten is ook mogelijk via het kruis rechtsboven in het 

hoofdscherm. 

Zoekfunctie 

De vensters ‘Patiënten’, ‘Metingen’ en ‘Behandelaars’ bevatten een zoekfunctie, waarmee gezocht 

wordt binnen de ingevoerde gegevens in alle kolommen. Zodra (een deel van) een zoekterm is 

ingevoerd wordt de weergave automatisch gefilterd. Ook kan op een kolom worden geklikt om 

deze alfabetisch te sorteren. 

 

 

Patiënt toevoegen, bewerken en verwijderen 

Via de bovenste menubalk kunnen patiënten toegevoegd, bewerkt of verwijderd worden. Via de 

zoekfunctie kan de gewenste patiënt eventueel snel worden gevonden.  

 

 

Patiënt toevoegen 

 

 Voor het toevoegen van een nieuwe patiënt klik op de knop ‘Nieuw’. Het scherm 

‘Patiëntgegevens’ zal dan geopend worden. 

 

 

Patiënt bewerken 

Voor het bewerken van een patiënt, selecteer het gewenste item en klik op de knop 

‘Bewerken’. De patiëntgegevens zullen dan geopend worden.  

 

 

Patiënt verwijderen 

Om een patiënt te verwijderen moeten eerst alle metingen van de patiënt 

verwijderd worden. Selecteer daarna in het patiëntenvenster de gewenste patiënt 

en klik op de knop ‘Verwijderen’. Let op: deze actie is niet terug te draaien! 

Patiëntgegevens 

Bij het toevoegen van een nieuwe patiënt of het bewerken van een bestaande patiënt opent het 

scherm met patiëntgegevens. 
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Hierin worden de persoonlijke gegevens van de patiënt weergegeven en zijn ze te bewerken.  

� ID is een uniek patiëntnummer, afhankelijk van de richtlijnen van de instelling 

� Alle invoervelden zijn vereist 

 

Tevens worden de klachten en metingen van de patiënt bijgehouden onder respectievelijk de 

tabbladen ‘Klachten’ en ‘Metingen’ en kunnen ‘Analyse’ en ‘Vooruitgang’ vanuit dit venster worden 

geopend. 
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Klacht toevoegen 

Om een meting uit te voeren moet er bij de patiënt minimaal 1 klacht zijn toegevoegd. Klachten 

worden bijgehouden in het scherm patiëntgegevens op het tabblad ‘Klachten’. Op dit tabblad 

kunnen klachten worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd worden. 

Wanneer een klacht wordt toegevoegd of bewerkt opent het volgende scherm.  

 
 

1. De datum is de datum waarop de klacht wordt aangemaakt  

2. Vul achter ‘Aandoening’ de naam van de klacht in 

3. Vul vervolgens de naam van de verwijzer in achter ‘Verwezen door’  

4. Selecteer de zijde(s) waar zich de klacht openbaart. 

5. Eventueel kan een extra omschrijving worden toegevoegd 

6. Klik op ‘OK’ als alle informatie juist is ingevoerd 

Behandelaar toevoegen 

 

 

Op een vergelijkbare wijze als bij het patiëntvenster kunnen in het behandelaarvenster via de 

bovenste menubalk behandelaars toegevoegd, bewerkt of verwijderd worden. Om een 

behandelaar te verwijderen moeten alle gekoppelde metingen eerst verwijderd zijn. 
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Protocollen  

Dit venster geeft de meetprotocollen weer die gevolgd kunnen worden voor een meting.  

In een meetprotocol wordt vastgelegd welke spiergroep gemeten wordt en op welke wijze dit 

dient te gebeuren. Doorgaans wordt de spierkracht in een aantal herhalingen gemeten. Het 

meetprotocol beschrijft hoeveel van deze herhalingen gedaan moeten worden. Alle herhalingen 

samen, van zowel aangedane als niet-aangedane zijde, worden samen de meting genoemd. De 

protocollen zijn niet patiëntgebonden en kunnen voor meerdere patiënten gebruikt worden.  

 

De hiërarchie van de protocollen is als volgt: het begint met een gewricht. Een gewricht heeft één 

of meerdere gewrichtsbeweging(en) en bij elke gewrichtsbeweging hoort één of meerdere 

uitvoerprotocollen. Als een bepaald protocol in het overzicht wordt geselecteerd worden de 

inhoud van het protocol, de omschrijving en de afbeelding weergegeven. 

 

 

Er zijn standaard protocollen geïntegreerd in de software, maar het is ook mogelijk om zelf 

protocollen aan te maken. In het protocollenvenster kunnen protocollen bekeken, gewijzigd en 

aangemaakt worden. 
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Eigen protocol aanmaken 

Om een eigen protocol toe te voegen dienen respectievelijk eerst een gewricht en vervolgens een 

gewrichtsbeweging toegevoegd of geselecteerd te worden.  

1. Als het gewenste gewricht al voorkomt in het overzicht, selecteer deze. Indien deze nog niet 

voorkomt, klik op de knop ‘Gewricht’ in de bovenste menubalk. Het volgende scherm opent 

zich: 

 

2. Typ de naam van het gewricht in en klik op OK.  

3. Vervolgens dient een gewrichtsbeweging toegevoegd of geselecteerd te worden. Selecteer de 

gewenste beweging of voeg deze toe door middel van de knop ‘gewrichtsbeweging’ in de 

menubalk. Het volgende scherm opent zich:   

 

4. Voer de gewenste naam, spiergroep en omschrijving in en voeg eventueel een afbeelding toe 

via de knop ‘Bladeren’ (navigeer naar de folder waar de afbeelding opgeslagen is). Klik op OK. 
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5. Ten slotte moet een protocol worden toegevoegd. De gewrichtsbeweging waar dit protocol bij 

hoort dient geselecteerd te zijn. 

6. Als de gewrichtsbeweging geselecteerd is wordt de knop ‘Protocol’ in de bovenste menubalk 

van het protocollenvenster actief. Selecteer deze knop. Het volgende scherm opent zich:  

 

7. Voer de naam in, selecteer of het protocol uni- of bilateraal is en voer het aantal herhalingen 

(per zijde) en de grenswaarde in. De grenswaarde is de kracht in Newton die overschreden 

dient te worden om een meting te starten en stoppen. Als standaard grenswaarde adviseren 

wij minimaal 3,6 Newton. Klik op OK.  

8. Het protocol is toegevoegd en klaar om te gebruiken.  

Protocollen bewerken of verwijderen 

Een protocol kan aangepast of verwijderd worden door deze te selecteren en te kiezen voor 

‘Bewerken’ of ‘Verwijderen’ in de menubalk. Protocollen kunnen alleen verwijderd worden als er 

geen metingen aanwezig zijn die uitgevoerd zijn met het betreffende protocol. 
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4 Meten 
Meting toevoegen  

Een meting kan op twee manieren worden gestart: via het metingenvenster en vanuit het 

patiëntvenster. Deze vensters zijn te openen door links in het hoofdmenu op ‘Patiënten’ of 

‘Metingen’ te klikken. Als er vanuit de patiënt wordt gemeten zullen de gegevens van de laatste 

meting van deze patiënt automatisch in worden gevuld. 

1. Indien wordt gekozen te meten vanuit de patiënt, open het patiëntenvenster, selecteer de 

patiënt en klik rechtsboven op ‘Nieuwe meting’. Ook vanuit ‘Bewerken’ 

kan een meting worden gestart in het tabblad het ‘Metingen’ van de 

patiëntgegevens. In beide gevallen opent het al ingevulde 

meetscherm. 

Ook kan worden gekozen een meting te starten vanuit het 

metingenvenster. 

 

 
 

Open het metingenvenster en selecteer daar de knop ‘Nieuw’ in de bovenste menubalk. Een leeg 

meetscherm opent zich. 

 

 

2. Begin linksboven met het invoeren van behandelaar, patiënt, de gerelateerde klacht en het 

gewicht van de patiënt. Het veranderen van de al ingevulde gegevens heeft geen invloed op 

eerdere metingen. Eventuele opmerkingen kunnen zowel voor als na de meting worden 

ingevuld.  
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3. Vervolgens dient het gewricht, de gewrichtsbeweging en het protocol gekozen te worden. 

Zodra het meetprotocol is geselecteerd verschijnt onderaan het scherm de bijbehorende 

informatie. 

 

4. Linksonder in het meetscherm worden de eigenschappen van het protocol en instructies 

betreffende patiënt, onderzoeker en de plaatsing van de MicroFET2 weergegeven. Rechts 

daarvan zijn het aantal metingen weergegeven, met daarbij vermeld of de zijde wel of niet 

aangedaan is, en daarnaast een grafiek.  

5. Boven in dit scherm kan worden aangevinkt of de meting wel of niet afwisselend wordt 

gedaan en met welke zijde begonnen wordt. 

6. Controleer voor het starten van de meting of de MicroFET2 aan staat. Als de MicroFET2 in de 

slaapstand staat kan op de MicroFET2 de Reset knop worden ingedrukt. 

7. Door op de startknop te klikken wordt de meting gestart. 

 

8. Let tijdens het meten op welke zijde gemeten dient te worden. Dit wordt aangegeven in de 

lijst van tests; de eerste test van het protocol zal rood worden, ten teken dat deze test gestart 

kan worden. 

9. De meting wordt gestart zodra de kracht op de MicroFET2 boven de ingestelde gevoeligheid 

komt. De krachtcurve zal real-time worden weergegeven als feedback voor de behandelaar. 

10. Let op dat tijdens het meten de knoppen van de MicroFET2 niet worden ingedrukt. Ook 

tussen de tests door hoeft niet op Reset te worden gedrukt zolang de MicroFET2 niet in de 

slaapstand staat. 

11. Indien de meting niet start, ga naar hoofdstuk 6.  
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12. De registratie van een meting stopt automatisch wanneer de kracht op de MicroFET2 weer 

onder de gevoeligheidswaarde komt. De volgende test van het protocol wordt actief en kleurt 

rood. Deze kan weer gestart worden door kracht uit te oefenen op de MicroFET2. Dit herhaalt 

zich tot de laatste test is uitgevoerd. Het aantal tests is afhankelijk van het gekozen protocol. 

13. Indien de test echter korter dan circa 0.15 a 0.3 sec duurt wordt de test automatisch gedelete 

en begint deze direct weer opnieuw. 

14. Na de laatste test zal de software vragen om de meting op te slaan. 

 

15. Selecteer ‘Ja’ en controleer of alle tests goed zijn verlopen. De tests kunnen in dit stadium nog 

worden over worden gedaan (zie ‘Eén test overdoen’). Als er voor ‘Nee’ wordt gekozen worden 

direct alle tests verwijderd en kan alles opnieuw gemeten worden. 

 

16. Is het meetprotocol goed uitgevoerd, klik dan op ‘OK’. Let op: de meting kan hierna niet meer 

worden aangepast! 
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Eén test overdoen  

1. Indien één of meerdere herhalingen van een meting niet correct zijn verlopen, kunnen deze 

opnieuw uitgevoerd worden. Selecteer daarvoor eerst de betreffende test. Deze lijn zal dik 

worden in de grafiek. Klik vervolgens op de ‘Eén test opnieuw meten’ knop.  

 

2. De betreffende test wordt weer rood gemarkeerd en zal starten zodra er genoeg kracht op de 

MicroFET2 wordt uitgeoefend.  

3. Na afronden van de test verschijnt weer de pop-up dat de meting is voldaan en kunnen de 

gegevens opgeslagen worden zoals eerder beschreven of kan er weer een test over worden 

gedaan. 

Een meting voortijdig afbreken 

Een meting kan voortijdig worden afgebroken en de al geregistreerde tests kunnen worden 

opgeslagen.  

1. Met de ‘Stop’ knop kan een meting afgebroken worden zonder dat alle herhalingen 

uitgevoerd zijn. Er verschijnt een waarschuwing dat niet alle tests zijn geregistreerd. 

 

2. Selecteer ‘Ja’. De al geregistreerde test worden vervolgens weergegeven en kunnen eventueel 

nog worden aangepast zoals beschreven onder ‘Eén test overdoen’.  
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5 Analyse 
Rapportage  

De MicroFET software kan vier verschillende rapporten genereren: 

� een rapportage die de verschillen binnen een meting weergeeft (tussen de verschillende 

zijdes) 

� een rapport dat de verschillen tussen zelf gekozen metingen weergeeft 

� een rapport dat de gemeten waarden vergelijkt met normwaarden 

� een rapport dat de vooruitgang in de tijd laat zien van een bepaald protocol. 

Al deze rapporten kunnen worden uitgeprint 

Rapportage links/rechts verschillen binnen een meting 

Deze rapportage is te genereren door de meting te openen en op de rapport knop te klikken. 

Direct na een meting is dit rapport ook te genereren, via dezelfde knop. 

 

 

Het rapport wordt vervolgens automatisch gecreëerd. 
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Bovenaan de pagina wordt informatie van de instelling weergegeven. Daarna volgen de 

meetdetails: gegevens van de patiënt, de betreffende klacht en bijbehorend protocol. Onderaan 

het rapport worden de opgenomen series visueel in een grafiek weergegeven met numerieke 

informatie over de kracht per lichaamszijde: maximale kracht, tijd van de maximale kracht en 

gemiddelde maximale kracht. De verschillen tussen de twee zijden wordt in het midden van het 

rapport weergegeven.  
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Rapportage tussen metingen  

Het is ook mogelijk een vergelijking te maken tussen verschillende metingen, bijvoorbeeld om de 

vooruitgang te evalueren van een patiënt of om verschillende patiëntgroepen met elkaar te 

vergelijken.  

 

Het vergelijken tussen metingen gebeurt in de ‘Analyse’. 

1. Open daarvoor het metingenvenster en selecteer de knop ‘Analyse’ in het metingenvenster 

 

of selecteer ‘Analyse’ via de patiëntgegevens (patiënten � bewerken). 

2. Het Analysevenster opent zich.  

 

3. Selecteer vervolgens ‘Gegevens’. Een leeg ‘gegevensscherm’ opent zich wanneer ‘Analyse’ is 

geopend via het metingenvenster. Als de analyse is geopend vanuit patiëntgegevens zal dit 

scherm automatisch openen met de patiënt al ingevoerd. 
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4. Selecteer patiënt, gewricht, gewrichtsbeweging en protocol. De bijbehorende metingen 

worden getoond.  

 

5. Achter de betreffende meting is de zijde te selecteren: ‘Links’, ‘Rechts’ of ‘Beide’. Voor ‘Links’ en 

‘Rechts’ is er de keuze de grafieken van de geselecteerde zijde links of rechts in het 

analysevenster te plotten. Dit gebeurt door middel van de pijltjes. Wanneer ‘Beide’ wordt 

gekozen zal de linkerzijde links en rechterzijde rechts worden geplot. 

 

6. Kies voor de gewenste metingen waar deze geplot dienen te worden door eerst de zijde te 

selecteren en vervolgens via de pijltjes te bepalen aan welke kant in het analysevenster ze 

geplot dienen te worden.  

7. Er kunnen meerdere metingen toegevoegd worden. Het gemiddelde van de metingen wordt 

dan uitgerekend.  

8. Metingen kunnen uit de lijst worden verwijderd door het rode kruis achter de naam van de 

meting. 
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In onderstaand voorbeeld zijn de rechterzijdes van twee metingen van dezelfde patiënt, met een 

paar weken tijd ertussen, in het analysevenster geladen.  

 

Per meting wordt aangegeven wat de maximale en gemiddelde kracht is. Als er meerdere 

metingen aan een kant zijn ingeladen dan wordt het gemiddelde en maximale over alle metingen 

in totaal weergegeven.  

Tussen de twee grafieken  wordt het verschil in maximale en gemiddelde kracht weergegeven, 

waarbij het verschil als percentage van de minimale waarde wordt uitgedrukt. 

 

 

9.  In de analyse kan op het rapport icoon worden geklikt om een automatisch rapport te 

genereren. Dit rapport bevat een vergelijking tussen de links en rechts 

geselecteerde metingen.  
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Vergelijken met normwaarden 

Metingen van de standaardprotocollen kunnen worden vergeleken met normwaarden gebaseerd 

op onderzoek van Andrews et al. (1996). In deze waarden wordt rekening gehouden met protocol, 

dominantie, geslacht, leeftijd en gewicht. 

De rapportage met normwaarden van een meting is te genereren door de meting te ‘openen en 

op het ‘vergelijken met normwaarden’ icoon te klikken. 

 

Direct na een meting is dit rapport ook te genereren, via hetzelfde icoon. Het rapport wordt 

vervolgens automatisch gecreëerd. 

 

Het formulier heeft dezelfde opbouw als de rapportage binnen een meting, alleen staat hier 

onderaan per zijde genoemd wat de gemeten waarde is, welke normwaarde bij deze meting hoort 

en welk percentage van de normwaarde deze metingen zijn. 
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Voortgangsrapport 

Vanuit de patiëntgegevens (Patiënten�Bewerken) is een rapport te genereren met de 

vooruitgang van de patiënt met betrekking tot een bepaald protocol. Selecteer in Patiëntgegevens 

de knop ‘Vooruitgang’. 

 

 
 

Indien de patiënt metingen van verschillende protocollen heeft gedaan verschijnt een pop-up 

waar het protocol kan worden gekozen. 

 

 
 

Hierna verschijnt een rapport met op de y-as de data van de metingen en op de x-as de maximale 

gemeten kracht in Newton. In de grafiek loopt een lijn van de linkerzijde en een lijn van de 

rechterzijde, waardoor de vooruitgang over de tijd makkelijk kan worden bekeken. 
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Export naar Excel 

De ruwe data kunnen worden geëxporteerd naar Excel.  

1. Open de meting en selecteer het export icoon. 

2. Navigeer naar de folder waar het bestand opgeslagen dient te worden. Eventueel kan ook de 

bestandsnaam worden aangepast (standaard wordt de datum van de meting en het 

patiëntnummer gebruikt).  

3. Klik op ´Opslaan´. Excel opent zich met de geëxporteerde gegevens. De meetdetails, tijd in 

seconden en bijbehorende krachtwaarden in Newton zijn weergegeven in rijen.  

 



 
 

 

www.procarebv.nl/sp   Problemen oplossen - 26

 

 

 

 

6 Problemen oplossen 
Algemeen 

De configuratie van elke computer is anders. We streven ernaar de installatie instructie zo 

compleet mogelijk te maken. Mocht de installatie van de MicroFET software onverhoopt toch niet 

goed verlopen, dan kunt u altijd contact opnemen met Biometrics. 

Mogelijke problemen en oplossingen 

USB niet herkend 

Als de drivers van de USB stick niet automatisch worden geïnstalleerd, maar er wel 

internetverbinding is kunnen de volgende stappen worden gevolgd. Deze stappen en 

afbeeldingen zijn gebaseerd op Windows 7. Indien er gebruik wordt gemaakt van een andere 

versie van Windows zal het openen van ‘Apparaatbeheer’ ook via het ‘Configuratiescherm’ gaan, 

maar er net iets anders uit zien. 

1. Het installeren van de driver software gebeurt via het apparaatbeheer. Dit is te openen via 

‘Start’ – ‘Configuratiescherm’ en ‘Hardware en geluiden’. 

 

2. Klik vervolgens op ‘Apparaatbeheer’.  
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3. In het ‘apparaatbeheer’ onder ‘overige apparaten’ is de draadloze ontvanger terug te vinden 

onder de naam ‘XStick’ of ‘FT232RUSBUART’ met een geel uitroepteken er voor. Klik hier op 

met de rechter muis en kies voor ‘Stuurprogramma’s bijwerken’.  

 

 

NB: Als in de lijst ‘XStick’ of ‘FT232RUSBUART’ met een geel uitroepteken niet voorkomt, dan is de 

benodigde driver al op de PC aanwezig. De USB-seriële poort is in dat geval in de device manager 

terug te vinden onder ‘Ports (COM & LPT)’ – USB Serial Port’. Onderstaande stappen kunnen dan 

overgeslagen worden. 

4. Kies in het scherm dat verschijnt voor ‘Search automatically for updated driver software’. 

Hiervoor is verbinding met Internet vereist. 

 

5. De benodigde bestanden worden automatisch gezocht en geïnstalleerd. 

6. Daarna zal er een boodschap getoond worden dat de installatie voltooid is. Klik ‘Close’ om af 

te sluiten. 

Indien het niet lukt om de drivers automatisch via het internet te downloaden zal een pop-up 

verschijnen dat de USB stick niet kan worden geïnstalleerd. Indien het stuurprogramma niet kan 

worden bijgewerkt, volg dan stap 2 van ‘Installatie drivers USB stick’ in hoofdstuk 1. 
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Meting start niet 

1. De software herkent in principe automatisch welke poort er gebruikt wordt door de 

MicroFET2. Het kan echter zijn dat de sofware meerdere bruikbare poorten herkent of dat de 

USB stick pas is aangesloten nadat het metingenscherm is geopend. Ga in het 

metingenvenster en klik op de ‘lijst met COM-poorten verversen’ knop. Open dan het 

uitvouwmenu achter ‘Poort’ en selecteer een COM poort. Klik op de ‘start-knop’ en test of de 

meting het doet. Als hij het niet doet, probeer dan de volgende COM-poort. Wanneer de juiste 

COM poort is gevonden adviseren wij voor de zekerheid om de meting af te sluiten en een 

nieuwe meting te starten.  

  

2. De draadloze USB ontvanger is niet goed geïnstalleerd. Controleer bij het apparaatbeheer 

(Klik op ‘Start’ – ‘Configuratiescherm’ – ‘Hardware en Geluiden’ – ‘Apparaatbeheer’) onder 

‘Ports (COM & LPT)’ of de ‘USB Serial Port’ wel staat weergegeven: 

 

 

3. Indien deze niet in de lijst staat, wordt deze niet door de computer herkend. 

4. Indien er in het ‘Apparaatbeheer’ onder ‘Overige apparaten’ een geel vraagteken te zien is 

met daarachter ‘FT232RUSBUART’ of ‘Xstick’, dan zijn de drivers nog niet geïnstalleerd. Zie 

voor installatie van de USB drivers ‘Installatie drivers USB  stick’ in hoofdstuk 1.  

5. Het kan ook zijn dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Verlaag de grenswaarde in het 

protocol of zet meer kracht op de MicroFET2. 

Meting begint bij geen of een verkeerde aanraking 

Verhoog de grenswaarde in het protocol en let op dat er geen knoppen op de MicroFET2 worden 

ingedrukt als de test is begonnen. 

 

 

Meting wordt automatisch gedelete 

Indien de meting korter duurt dan 15 signalen wordt de meting automatisch gedelete. Indien de 

meting tussen 0.3 en 1.5 sec. wordt gedelete betekent dit dat de frequentie van de MicroFET2 op 

10Hz staat. Verander de frequentie naar 50 of 100 Hz indien gewenst. 
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