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Woordenlijst 

A 

Boezemfibrilleren (Afib) 
Boezemfibrilleren (afib) is een bepaald soort onregelmatig hartritme dat wordt veroorzaakt wanneer de bovenste 
hartkamers onregelmatig kloppen. 

C 

Consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen 
Consumentenproducten voor om de pols omvatten Fitbit-smartwatches en -trackers. 

H 

Hartslag 
Je hartslag is het aantal keren dat je hart samentrekt (klopt) per minuut. Dit wordt vaak uitgedrukt als slagen per minuut 
(bpm). 

P 

Fotoplethysmografie (PPG) 
Fotoplethysmografie (PPG) is een op licht gebaseerde technologie die wordt gebruikt om de snelheid van de 
bloedstroom te detecteren. 

Hartslag 
Fitbit-smartwatches en -trackers hebben optische sensoren die bij elke hartslag het bloedvolume aan je pols meten. Dit 
bloedvolume wordt gebruikt om een schatting van de hartslag te maken (zie hierboven) en om een onregelmatige 
hartslag op te sporen.  



Indicaties voor gebruik (VS) 

VS*: 

Fitbit-meldingen van onregelmatige ritmes is een softwarematige, mobiele medische toepassing voor 
compatibele consumentenproducten die om de pols worden gedragen. De toepassing analyseert 
hartslaggegevens om momenten van onregelmatige hartritmes te identificeren die op boezemfibrilleren 
wijzen, waarna de gebruiker hiervan een melding ontvangt. 

De Fitbit-functie Meldingen van een onregelmatig ritme is bedoeld voor over-the-countergebruik (otc). 
De functie is niet bedoeld om bij elk onregelmatig ritme dat zweemt naar boezemfibrilleren, een 
melding te geven. Bovendien, als je geen melding ontvangt, wil dat niet zeggen dat er geen ziekteproces 
gaande is. De Fitbit-functie Meldingen van een onregelmatig ritme is eerder bedoeld om een melding 
van mogelijk boezemfibrilleren te laten verschijnen wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn 
voor een analyse. 

Deze gegevens worden alleen geregistreerd als de gebruiker niet beweegt. Op basis van de 
risicofactoren van de gebruiker en de Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme kan worden 
overgegaan tot een screening op boezemfibrilleren. Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme zijn 
niet bedoeld ter vervanging van traditionele diagnose- of behandelmethoden.  

Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme zijn niet getest voor en zijn niet bedoeld voor gebruik door 
mensen onder de 22 jaar. Ze zijn ook niet bedoeld voor gebruik door personen die eerder de diagnose 
boezemfibrilleren hebben gekregen. 

Niet-VS**: 

De software van Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme is bedoeld als indicatieve technologie voor 
een screening op boezemfibrilleren. De software wordt niet aanbevolen voor gebruikers bij wie al 
boezemfibrilleren is vastgesteld en is bedoeld voor niet-professioneel thuisgebruik door personen van 
minimaal 22 jaar.  

* De indicaties voor gebruik voor de VS zijn van toepassing op de Verenigde Staten en de volgende
Amerikaanse gebieden: Amerikaans Samoa, Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden

** De indicaties voor gebruik voor niet-VS zijn van toepassing op de volgende landen: Oostenrijk, 
Australië, België, Canada, Chili, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Mauritius, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, 
Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Vietnam. 

Er worden extra landen toegevoegd zodra de regelgevende vrijstellingen zijn verkregen. Raadpleeg 
fitbit.com/irregular-rhythm voor meer details. 

Houd er rekening mee dat dit product niet onder medische hulpmiddelen valt in de volgende 
laden/regio's: Hongkong 

http://fitbit.com/irregular-rhythm


Beoogd doel (EU) 

Voor het analyseren van hartslaggegevens die zijn verkregen via PPG-sensoren (fotoplethysmografie) 
om onregelmatige hartritmes op te sporen die op boezemfibrilleren wijzen en de gebruiker hiervan op 
de hoogte te brengen. 

Productomschrijving 

De functie Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme wordt gebruikt om hartslaggegevens bij te 
houden en te analyseren op onregelmatigheden die op boezemfibrilleren kunnen wijzen. 
Hartslaggegevens worden tijdelijk opgeslagen op je consumentenproduct dat om de pols wordt 
gedragen, totdat de gegevens met je account worden gesynchroniseerd. Als deze gegevens signalen van 
boezemfibrilleren vertonen, ontvang je een melding op je telefoon dat je de details van de bevindingen 
in de Fitbit-app kunt bekijken. De gegevens worden niet in realtime geanalyseerd en zijn niet bedoeld 
voor diagnostische doeleinden. 

De functie kan in de Fitbit-app worden gevonden in de tegel Meldingen van een onregelmatig ritme, in 
het gedeelte Gezondheidsbeoordelingen. Deze tegel wordt ook gebruikt voor onboarding, het tonen van 
resultaten uit het verleden en andere niet-medische apparaatgegevens. 

Beoogd klinisch voordeel 

Het primaire voordeel van de Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme is om gegevens van de 
hartslagsnelheid te analyseren om episodes van onregelmatige hartritmes te herkennen die consistent 
zijn met boezemfibrilleren en om daarover een melding te sturen naar de gebruiker. 



Voorschriften 

De functie is niet getest voor en is niet bedoeld voor gebruik door mensen onder de 22 jaar. De functie is 
niet bedoeld voor gebruik door mensen die nu of in het verleden de diagnose boezemfibrilleren hebben 
gekregen. 



Algemene waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

WIJZIG NIET je medicatie voordat je met je arts hebt gesproken. De resultaten van de Fitbit-meldingen 
van een onregelmatig ritme zijn mogelijk niet correct bij mensen die medicijnen of middelen nemen die 
de hartslag of de doorbloeding beïnvloeden. 

Gebruik dit product NIET in plaats van de behandeling die door je arts is voorgeschreven. 
Hartkloppingen en kortademigheid kunnen symptomen zijn van boezemfibrilleren. Sommige mensen 
hebben echter geen symptomen. Boezemfibrilleren is behandelbaar. Hoe sneller je het detecteert, hoe 
sneller jij en je arts er iets aan kunnen doen. 

Als je een melding ontvangt, terwijl er geen boezemfibrilleren bij je is vastgesteld door een medisch 
specialist, moet je je huisarts raadplegen. Mogelijke valspositieve of valsnegatieve resultaten kunnen te 
wijten zijn aan apparaat- of gebruikersfouten. Ook wanneer je geen melding ontvangt, kun je 
boezemfibrilleren hebben. Fitbit controleert niet voortdurend op signalen van boezemfibrilleren. Wij 
kunnen je niet voor alle gevallen van een onregelmatig ritme die mogelijk op boezemfibrilleren duiden, 
een melding sturen. Ga voor meer informatie over de prestaties van Fitbit-meldingen van een 
onregelmatig ritme naar Klinisch onderzoek.  

Deze functie is niet getest op mensen met een pacemaker of implanteerbare cardioverter-defibrillator. 
Als je een van deze hulpmiddelen hebt, dien je eerst een arts te raadplegen voordat je deze functie 
gebruikt. 

Gebruik het NIET voor klinische diagnose van boezemfibrilleren. 

NIET GEBRUIKEN voor een ononderbroken realtimemeting van de hartslag. 

Dit product KAN NIET een hartaanval, bloedproppen, een beroerte of andere hartaandoeningen 
detecteren. 

De beoordeling die wordt uitgevoerd door dit product is GEEN diagnose. 

Dit product is NIET bedoeld voor gebruik in een klinische omgeving.  

NIET GEBRUIKEN voor het interpreteren of het ondernemen van klinische actie op basis van alleen de 
ontvangen melding, zonder raadpleging van een gekwalificeerde zorgprofessional. 

Draag je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen volgens de instructies. Ga voor meer 
informatie naar help.fitbit.com. 

● Draag je apparaat iets hoger op je pols.
● Zorg dat je apparaat contact maakt met je huid.
● Je apparaat moet strak, maar niet beknellend zitten.

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1988.htm


Er is een aantal factoren dat de nauwkeurigheid kan beïnvloeden van de analyse van hartslaggegevens 
voor signalen van boezemfibrilleren, waaronder de beweging van het lichaam, pols- of 
vingerbewegingen, tatoeages op de pols en een verminderde bloedtoevoer naar de pols. 

OPMERKING: Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme kunnen alleen worden gebruikt op 
compatibele consumentenproducten die om de pols worden gedragen en die aan je account zijn 
gekoppeld. Ga voor meer informatie over consumentenproducten die om de pols worden gedragen en 
compatibel zijn met Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme naar Gebruiksaanwijzingen 

Om veiligheidsredenen raden we je aan je compatibele consumentenproduct dat om de pols wordt 
gedragen en mobiele apparaten in eigen beheer en bezit te houden om ongeautoriseerde toegang tot je 
gezondheidsgegevens te voorkomen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van je mobiele apparaat 
om de functie voor wachtwoordcodes in te schakelen om ongeautoriseerde toegang te bemoeilijken. 
Beveilig daarnaast je Fitbit-account met een sterk wachtwoord. Ga voor meer informatie naar 
help.fitbit.com. We raden je aan om de apparaatvergrendeling in te schakelen, indien dit beschikbaar is 
op je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen. Ga voor meer informatie naar 
help.fitbit.com. 

Als je denkt dat dit product in strijd is met de wet of bedreigend is voor personen, vragen we je 
dit te rapporteren aan de fabrikant en je plaatselijke gezondheidsautoriteit. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1392.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2250.htm


Verwachtingen 

Hoe Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme werken 

De functie Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme verzamelt hartslag- en bewegingsgegevens om 
signalen van boezemfibrilleren te detecteren. Wanneer je deze functie inschakelt, worden je 
hartslaggegevens op de achtergrond verzameld, terwijl je niet beweegt of slaapt. Deze gegevens worden 
vervolgens op boezemfibrilleren geanalyseerd. Nadat je consumentenproduct dat om de pols wordt 
gedragen voldoende analyseerbare hartslaggegevens heeft verzameld, controleren we je 
hartslagmetingen op onregelmatigheden. Hartslagmetingen tonen aan hoe snel hartslagen elkaar 
opvolgen. Dit wordt meestal gemeten in milliseconden (ms) en omgezet in slagen per minuut (spm). 
Normaal gesproken zijn deze metingen vrij voorspelbaar en verlopen ze soepel. Grote verhogingen of 
verlagingen (meer dan 10 spm) in korte tijd kunnen als onregelmatig worden beschouwd. 

Mogelijk getoonde meldingen 

Fitbit analyseert je gegevens niet in real time. Als je een melding ontvangt, betekent dit dat we signalen 
van een onregelmatige hartslag hebben waargenomen die mogelijk op boezemfibrilleren duiden. Je 
ontvangt maximaal één melding per dag. 

Telefoonmelding 

Wanneer je meldingen van de Fitbit-app op je telefoon hebt ingeschakeld, zie je een melding op je 
telefoon: 

Tik op de melding om de Fitbit-app te openen. 

Melding Fitbit-app 

Als je de Fitbit-app opent, zie je bovenaan het tabblad Vandaag een melding: 



Tik op Nu bekijken om de metingen te bekijken waarin we signalen van een onregelmatig ritme hebben 
waargenomen of tik op het X-pictogram om de melding te sluiten. 

Bedieningsinstructies 

Compatibele apparaten en systeemvereisten 

Meldingen van een onregelmatig ritme zijn op de volgende apparaten beschikbaar: 

● Fitbit Charge 3 met firmwareversie 1.88.11 of hoger
● Fitbit Charge 4 met firmwareversie 44.1.100.43 of hoger
● Fitbit Charge 5 met firmwareversie 1.149.11 of hoger
● Fitbit Inspire 2 met firmwareversie 44.1.124.34 of hoger
● Fitbit Inspire 3 met firmwareversie 63.200001.179.13 of hoger
● Fitbit Luxe met firmwareversie 1.151.16 of 1.146.4 of hoger



● Fitbit Sense met firmwareversie 44.128.6.12 of hoger
● Fitbit Sense 2 met firmwareversie 60.20001.169.126 of hoger
● Fitbit Versa 2 met firmwareversie 35.72.1.9 of hoger
● Fitbit Versa 3 met firmwareversie 36.128.6.12 of hoger
● Fitbit Versa 4 met firmwareversie 61.20001.169.337 of hoger
● Fitbit Versa Lite Edition met firmwareversie 38.72.1.9 of hoger

Als een niet-compatibel apparaat wordt gekoppeld nadat de gebruiker met het kenmerk heeft 
ingestemd, analyseert het algoritme geen gegevens van een niet-compatibel apparaat. 

Voor de Fitbit-app is iOS 14 of hoger of Android 9 of hoger vereist. Ga voor aanvullende informatie 
over de compatibiliteit van apparaten met de Fitbit-app naar 
fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices. 

Houd er rekening mee dat Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme momenteel op geselecteerde 
locaties beschikbaar zijn. Extra apparaten en landen worden toegevoegd zodra hiervoor de 
regelgevende vrijstellingen zijn verkregen. Raadpleeg fitbit.com/irregular-rhythm voor meer details. 

Meldingen van een onregelmatig ritme inschakelen 

Meldingen van een onregelmatig ritme verschijnen in de Fitbit-app en als meldingen op je telefoon. 

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op Beoordelingen en 
rapporten. 

2. Tik op de tegel Meldingen van een onregelmatig ritme.
3. Tik op Nu instellen en volg de instructies op het scherm.

Gegevens en geschiedenis van een onregelmatig ritme bekijken 

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op Beoordelingen 

en rapporten.

2. Tik op de tegel Meldingen van een onregelmatig ritme. Als Fitbit signalen van onregelmatige
hartritmes waarneemt, zie je een lijst van meldingen en wanneer deze hebben plaatsgevonden.

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
http://fitbit.com/irregular-rhythm


 

 
Houd er rekening mee dat elke melding als Ongelezen is gemarkeerd totdat je erop tikt 
om meer informatie te bekijken. 

3. Tik op een melding voor gedetailleerde informatie. Er verschijnt een lijst met metingen van een 
onregelmatig ritme die zijn gemarkeerd met het tijdstip waarop de meting heeft plaatsgevonden 
en de minimale en maximale hartslag gedurende die tijdsperiode. Veeg omhoog om onderaan 
de pagina de samenvatting te bekijken, waarin de datum en het tijdstip van de eerste en laatste 
meting van een onregelmatig ritme worden vermeld, en wanneer de gegevens in de Fitbit-app 
zijn geregistreerd. 

4. Tik op een meting van een onregelmatig ritme voor meer informatie. Er verschijnt een lijst met 
hartslagmetingen. Bij elke hartslag zie je een waarde voor het aantal slagen per minuut (spm) en 
een tijdstempel van wanneer deze heeft plaatsgevonden. De samenvatting bovenaan de pagina 
geeft de minimale en maximale geregistreerde spm-waarde weer. 



 

Meldingen van een onregelmatig ritme verwijderen 

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op Beoordelingen 

en rapporten. 

2. Tik op de tegel Meldingen van een onregelmatig ritme. 
3. Tik op de melding die je wilt verwijderen. 
4. Veeg omhoog en tik onderaan de pagina op Melding verwijderen > Ja, melding verwijderen. 

Meldingen van een onregelmatig ritme uitschakelen 

Fitbit-app 

1. Ga naar het tabblad Vandaag  in de Fitbit-app op je telefoon en tik op je profielfoto. 
2. Tik op Activiteit en gezondheid > Hartslaginstellingen > Meldingen van een onregelmatig 

ritme. 
3. Tik op Deze functie uitschakelen > Uitschakelen. 

fitbit.com 

1. Open in een webbrowser fitbit.com/afib-notifications/settings. Log in op je Fitbit-account als 

hierom wordt gevraagd. 

2. Tik op Deze functie uitschakelen. 

 

Problemen oplossen 

Gegevensverzameling 

Fitbit kan je hartslaggegevens alleen op signalen van boezemfibrilleren controleren als je stilstaat. Draag 
je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen vaak, vooral tijdens het slapen. Synchroniseer je 
gegevens regelmatig, zodat signalen die op boezemfibrilleren duiden, vaker kunnen worden 
opgespoord. We sturen alleen een melding als meerdere lezingen een onregelmatig ritme laten zien. Dit 
houdt in dat het mogelijk is dat je geen meldingen van onregelmatig ritme ontvangt als we elke dag niet 
voldoende gegevens kunnen verzamelen. 

Raadpleeg voor het oplossen van problemen met hartslagmetingen help.fitbit.com. 

Gegevensanalyse 

Fitbit analyseert je gegevens niet in real time. Houd de Fitbit app actief op de achtergrond van je 
telefoon, zodat je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen regelmatig kan synchroniseren. 
Zo controleer je wanneer je hartslaggegevens voor het laatst zijn geanalyseerd: 

https://www.fitbit.com/afib-notifications/settings
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582.htm


 

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op Beoordelingen 

en rapporten. 

2. Tik op de tegel Meldingen van een onregelmatig ritme. De datum en het tijdstip waarop je 
gegevens voor het laatst zijn geanalyseerd, verschijnen onder je meldingsgeschiedenis. 

 

Houd er rekening mee dat gegevens op je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen zeven 
dagen worden bewaard. Wanneer je meer dan zeven dagen niet met de Fitbit-app hebt 
gesynchroniseerd, worden oudere gegevens mogelijk verwijderd en niet geanalyseerd. 

Raadpleeg voor het oplossen van problemen met synchroniseren help.fitbit.com. 

Meldingen ontvangen 

Als je telefoon geen pushmeldingen van de Fitbit-app ontvangt: 

● Schakel in de instellingen van je telefoon meldingen voor de Fitbit-app in. Ga voor instructies 
naar support.google.com voor Android-telefoons of naar support.apple.com voor iPhones. 

● Controleer of de Fitbit-app op je telefoon is bijgewerkt. Ga voor instructies naar help.fitbit.com. 

Klinische studie 

Er is een klinische studie uitgevoerd om te valideren dat boezemfibrilleren (Afib) kan worden 
gedetecteerd met het software-algoritme van de Fitbit-functie Meldingen van onregelmatig ritme (IRN) 
via gegevens die zijn verzameld van consumentenproducten die om de pols worden gedragen. Er namen 
455.699 proefpersonen deel aan het Fitbit-onderzoek naar de validatie van software voor de 
beoordeling van boezemfibrilleren aan de hand van PPG-gegevens die zijn verkregen met een 
draagbare smartwatch (NCT04380415). 4.728 proefpersonen kregen een melding over onregelmatig 
ritme en die personen zijn uitgenodigd om een ECG-pleister (elektrocardiogram) te ontvangen en te 
dragen. 1.057 van hen zijn 7 dagen via de ECG-pleister gemonitord en hebben de pleister geretourneerd 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1866.htm
https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT201925
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2435.htm


 

met bruikbare gegevens. Op basis van de gemonitorde resultaten na 7 dagen dragen van de ECG-pleister 
was de prevalentie van boezemfibrilleren 32,2% (340/1057). 

Door het software-algoritme van de Fitbit-functie Meldingen van onregelmatig ritme zijn bij 225 
proefpersonen tekenen van Afib waargenomen terwijl zij een ECG-pleister droegen na een eerste IRN-
melding. Van hen werd bij 98,2% (221/225) boezemfibrillaties waargenomen via het software-algoritme 
van de Fitbit-functie Meldingen van onregelmatig ritme en via de ECG-pleister, beide op ongeveer 
dezelfde tijd. Tijdens de klinische studie zijn geen ernstige bijwerkingen waargenomen. 

 

 

Informatie over ziekten en zelfzorg 

Wat is boezemfibrilleren? 

Boezemfibrilleren (afib) is een bepaald soort onregelmatig hartritme van de bovenste hartkamers (de 
boezems). Normaal gesproken trekken de bovenste kamers regelmatig samen om bloed naar de 
onderste kamers te pompen. Bij boezemfibrilleren trekken de bovenste kamers onregelmatig samen, 
waardoor bloed langzaam in de bovenste kamers beweegt. Dit langzaam bewegende bloed kan gaan 
stollen, waardoor het risico op een beroerte en aandoeningen aan het hart toeneemt. 

Signalen van mogelijk boezemfibrilleren 

Sommige mensen met boezemfibrilleren hebben geen symptomen, maar anderen kunnen het volgende 
ervaren: 

● Onregelmatige hartslag 
● Hartkloppingen 
● Licht gevoel in het hoofd 
● Extreme vermoeidheid 
● Kortademigheid 
● Pijn in de borst 

Meer informatie vind je op de website van het CDC [https://www.cdc.gov/], de American Heart 
Association [https://www.heart.org/] of de European Society of Cardiology [https://www.escardio.org/]. 

Levensstijl en andere factoren 

Risicofactoren voor boezemfibrilleren omvatten: 

● Hoge leeftijd 
● Hoge bloeddruk 
● Obesitas 
● Europese afkomst 

https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/


 

● Diabetes 
● Hartfalen 
● Ischemische hartaandoeningen 
● Hyperthyreoïdie 
● Chronische nierziekte 
● Zwaar alcoholgebruik 
● Vergroting van de kamers aan de linkerkant van het hart 

Meer informatie vind je op de website van het CDC [https://www.cdc.gov/], de American Heart 
Association [https://www.heart.org/] of de European Society of Cardiology [https://www.escardio.org/]. 

Potentiële behandelingsopties 

Raadpleeg je zorgverlener voordat je grote veranderingen in je levensstijl of medicatie aanbrengt. 
Potentiële behandelingsopties omvatten: 

● Medicatie 
● Operaties 
● Veranderingen in levensstijl 

Meer informatie vind je op de website van het CDC [https://www.cdc.gov/], de American Heart 
Association [https://www.heart.org/] of de European Society of Cardiology [https://www.escardio.org/]. 

  

https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/
https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/


 

Servicevoorwaarden 

Fitbit ontwerpt producten en hulpmiddelen die u helpen uw gezondheids- en conditiedoelen te 
bereiken, en u motiveren en inspireren om gezonder en actiever te leven. Deze Servicevoorwaarden 
('Voorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Fitbit-service. De 'Fitbit-
service' omvat onze apparaten inclusief de bijbehorende firmware, applicaties, software, websites, 
API's, producten en diensten. 

Als je woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zijn 
deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Fitbit International Limited, een Iers bedrijf met 
statutaire zetel te 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ierland. Als je elders woonachtig bent, zijn deze 
Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Fitbit, Inc., 199 Fremont Street, 14th Floor, San 
Francisco, CA 94105 U.S.A. Wanneer in de Voorwaarden wordt verwezen naar 'Fitbit', 'wij', 'we', 'ons' of 
'onze', wordt verwezen naar de partij bij je overeenkomst die je voorziet van de Fitbit-service. 

U moet deze Voorwaarden accepteren om een Fitbit-account aan te maken en toegang te krijgen tot of 
gebruik te maken van de Fitbit-service. Als u geen account hebt, wordt u verondersteld met deze 
Voorwaarden akkoord te gaan door enig deel van de Fitbit-service te gebruiken. Maak geen account aan 
of maak geen gebruik van de Fitbit-service als u niet met deze Voorwaarden instemt. 

Aanvullende informatie over deze Voorwaarden kan worden verkregen door naar de 
Servicevoorwaarden van Fitbit te gaan. 

  

https://www.fitbit.com/us/legal/terms-of-service


 

Informatie gebruikersondersteuning 

Dit document is voor SKU: FB604-versie 1.0-1.0-1.0 of hoger. 

Fitbit LLC 
199 Fremont St. 14th Floor 
San Francisco, CA 94105 
Verenigde Staten 
www.fitbit.com 

 
Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP Den Haag 
Nederland 

 
MedEnvoy Switzerland 
Gotthardstrasse 28 
6302 Zug 
Zwitzerland 

 

 

Apparaatsymbolen 

  
CE-markering 

  
Lees de 
gebruiksaanwij
zing 

  
Fabrikant 

  
Europese 
gevolmachtig
de 
vertegenwoor
diger 

 
Zwitserse 
gevolmachtigd
e 
vertegenwoor
diger 

 
Medisch 
hulpmiddel 

Ga voor de klantenservice naar help.fitbit.com. 

Zoals vereist door toepasselijke wetgeving, is er in bepaalde regio's op aanvraag een gedrukte kopie van 
dit document beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

http://www.fitbit.com/
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=en_US
https://myhelp.fitbit.com/s/support


©2023 Fitbit LLC. Alle rechten voorbehouden. Fitbit en het Fitbit-logo zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Fitbit in de Verenigde Staten en in andere landen. Een volledige lijst 
met handelsmerken van Fitbit staat op de  overzichtspagina van Fitbit-handelsmerken. Vermelde 
handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 

https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
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