
Aan de slag met Mindstretch

Welkom bij de installatie-handleiding van Mindstretch. Om te 
beginnen met Mindstretch heeft u een uitnodigingslink nodig die 
u dient te ontvangen zodra uw werkgever u heeft aangemeld voor 
een Mindstretch licentie. Zonder deze uitnodigingslink is het niet 
mogelijk om met Mindstretch te starten. 

Vooraleer de onderstaande stappen te doorlopen, dient u ervoor
te zorgen dat de Fitbit-app op uw telefoon geïnstalleerd is en een
Fitbit-account is aangemaakt.  Houd uw Fitbit-login gegevens bij
de hand want u heeft ze nodig tijdens het installatieproces. 
Mindstretch kan ook geïnstalleerd worden op een tablet en 
gebruikt worden in combinatie met de Fitbit app op uw telefoon.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een uitnodigingsmail. Het e-
mailadres waarnaar deze mail is verstuurd, zal ook uw nieuwe 
Mindstretch login e-mailadres zijn. Open deze e-mail op uw 
smartphone, want deze leidt u naar de AppStore (Apple) of 
Google Play (Android).

Klik op de groene knop “Set your Mindstretch password”. 
U wordt gevraagd een wachtwoord in te stellen voor uw nieuw
Mindstretch account.



Nu uw account is aangemaakt, kiest u de juiste AppStore (Apple 
of Google Play) voor uw telefoon.



Zoek naar de nieuwe Mindstretch app met de zoekterm "BioRICS".
Kies de app "Mindstretch by BioRICS". 

Vul uw e-mailadres in (het adres waarop u de uitnodigingsmail 
heeft ontvangen) en uw nieuw wachtwoord.



Tijdens de installatie wordt u gevraagd om akkoord te gaan dat
Mindstretch uw gegevens verwerkt om de meetresultaten te 
kunnen tonen. Lees ook onze Privacyverklaring op 
https://www.biorics.com/privacy-statement/

Na deze eerste aanmelding moet u uw Mindstretch-account 
koppelen aan uw Fitbit-account. Houd uw Fitbit-gegevens gereed.



Door te klikken op “I am ready to link my Fitbit” (ik ben klaar om 
mijn Fitbit te koppelen), wordt u naar de Fitbit-app geleid. 

Voer uw Fitbit-gegevens in. 
Opmerking in het geval u twee-factor authenticatie via sms hebt 
geactiveerd: na het controleren van de code in de berichten-app, 
moet u terugkeren naar uw browser (Safari/Chrome) om de Fitbit-
aanmelding te voltooien.



Klik op “Allow all” (alles toestaan). Dit houdt in dat u Fitbit 
toestemming geeft om de Fitbit-gegevens met BioRICS te delen. 
Zonder de Fitbit-gegevens kan Mindstretch niet functioneren.

U bent nu helemaal klaar!

Opmerking: Indien u reeds een Fitbit Inspire 2 horloge droeg, 
begint Mindstretch met het ophalen van uw gegevens van vorige
maand.

Hoe kunt u uw laatste resultaten ontvangen?

Open altijd eerst de Fitbit app op je telefoon en laat deze 
synchroniseren ALVORENS de Mindstretch app te openen.

Open de Mindstretch app. Druk op de cirkel rechtsboven in de 
dagelijkse grafiek - het eerste scherm dat getoond wordt - om de 
synchronisatie te activeren. De app synchroniseert ook 
automatisch eenmaal per uur.



Belangrijk!
Vergeet niet de “Settings” (Instellingen) te controleren om 
"Personal Advice" en andere persoonlijke voorkeuren te activeren.

Meer details over wat het persoonlijk advies inhoudt alsook over 
andere onderwerpen vindt u in de rubriek “About" -> 
“Understanding the results".

Nog vragen? Stuur ons een berichtje: support@biorics.com


