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 Basisonderdelen 

De FreeStyle Libre 

Meter 

 
Deze wordt gebruikt om 

de sensor te scannen en 

om de glucosewaarden 

te bepalen. Deze 

beschikt ook over een 

ketonen meter. 

De FreeStyle 

Libre sensor 

 

Bepaalt de  

glucosewaarden 

en geeft deze door 

aan de meter na 

scannen. 

 

De sensor en de applicator 
 

Een steriele verpakking met daarin de 

sensor en een systeem om de sensor aan  

te brengen. 

 
De FreeStyle Libre software 

  

Een totaal beeld inzake bloedglucose 

waarden dat toe laat om beslissingen te 

nemen inzake diabetes management. 



Hoe glucose wordt gemeten en bewaard 

Na het scannen, verschijnen 3 belangrijke data 

1. Heden   

     Huidige glucosemeting 

     

 

 

2.   Verleden   

       8-uur geschiedenis 

          

3. Toekomst  

      Trendpijl 

   De trendindicatoren geven de richting     

   van uw glucose aan. 
 



Data input 
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• Voor wie? 

• TYPE 1 DIABETES 

• Intensief behandelde type 2 diabeten in de conventie (zelf te 

bekostigen gedeeltelijk- 75 euro/maand) 

 

• Voor wie ‘niet’? 

• Patiënten die hun diabetes willen vergeten 

• Angstige patiënten 

 

• MAAR… 

• Je kan in principe niet weigeren 

• Compromissen sluiten… 

LIBRE SENSOR 
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• Achter/onderzijde bovenarm 

• Fluctuaties in de concentratie van de glucose in het 

interstitieel vocht zijn minder in de arm dan in de buik 

• Huid reinigen met swab 

• Onder zachte druk aanbrengen 

• Aandrukken/wrijven 

• NIET op andere plaatsen  

 

• Loskomende sensor 

• Vnl bij te langdurige blootstelling aan water (>30min), 

transpiratie, accidenteel 

• Preventief bedekken met een Opsite/Skin Tac Wipe 

• 0800 nummer van Abbott 

INSTALLATIE 

Page 9 



• Gemiddeld 1.5 uur (ev. Groepseducatie) 

• Technisch 

• Lokalisatie: enkel arm 

• Latentietijd benadrukken 

• Foutenmarge 10% 

• Lagtime: gemiddeld 5-15 min 

• Warm-up: 1 uur 

• Eerste 12 u ‘niet’ betrouwbaar 

• Hoe omgaan met data? 

• Niet overcorrigeren  stacking fenomeen! 

• Psychologische belasting 

EDUCATIE - OPSTART 
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• Wat te doen bij:  

• HYPERGLYCEMIE:  

• Niet corrigeren de eerste 2-3 u na de maaltijd – stacking 

fenomeen 

 

• HYPOGLYCEMIE 

• Nachtelijk, asymptomatisch 

• Zo hypo in de eerste 3 u van de nacht 

1 KH portie innemen voor slapengaan 

• Zo hypo in de late nacht 

Bedtime insuline reduceren 

• Overdag 

• ! Lag time, overeten van hypo 

 

 

 

EDUCATIE: OPSTART   
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• Eerste 14 d registeren en observeren 

• Hypo: aanpakken 

• Aanpassing pas doen bij volgend contact met diabetesteam 

 

• Vingerprik blijven doen in opstartfase 

• KH en insulinedosissen invoeren 

 

• ! Data moeheid 

EDUCATIE 
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• INDIVIDUEEL 

 

 

 

 

OPVOLGING   
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Allergische reacties 

Page 14 

• Aanpak:  

• Cavilon spray 
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• De scanner maakt 7 rapporten: 

• Logboek 

• Dagelijkse grafiek 

• Gemiddelde glucose 

• Dagelijkse trends 

• Tijd binnen doelbereik 

• Hypo’s 

• Sensor gebruik 

 

• Deze rapporten kunnen worden bekeken 

via het icoontje ‘bekijk geschiedenis’  op 

het beginscherm. 

 

FreeStyle Libre - Reader rapporten 



In plaats van afzonderlijke waarden per dag,  bieden de FreeStyle Libre 

rapporten een totaal overzicht  inzake bloedglucosewaarden  

Artsen, verpleegkundigen en patiënten bekomen nu nog 

meer informatie aan de hand van volgende rapporten   



Haal nu meer informatie uit je rapport:  



Data op basis van Dagelijkse trends:   



Data op basis van Maaltijdtrends: 



Data op Maandbasis:  



Data per Week:  



Data op basis van Dagelijks logboek: 



• 40 jarige vrouw 

• Type 1 diabetes sinds 1999 nav zwangerschap 

• Veel onregelmaat, ontbijt om 11u 

• Snoept regelmatig 

• Veel restaurantbezoeken 

• Matige hypo unawareness 

• HbA1c 7.9% voor start Libre 

• Therapie  

• Humalog 8-12-6E 

• Lantus 16E 

Casus 1 
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• Aanpassing therapie:  

• Meer tijd tussen de maaltijden cfr stacking fenomeen 

• Humalog 8-10-8E 

• Lantus 14E 

 

 

 

• POSITIEF RESULTAAT? 

Casus 1 
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• 56 jarige verpleegkundige 

• Triatlete 

• Diabetes Mellitus type 1 sinds januari 2016 (honeymoonfase) 

• Zeer gemotiveerd en gedisciplineerd 

• Hypo’s in de nacht vnl na sporten 

• Therapie:  

• Novorapid 1.5-2-4.5E 

• Lantus 5E 

Casus 2 
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• Aanpassing therapie 

• Novorapid 2.5-2-4.5 

• Lantus 5E, bij sporten 3E 

 

 

 

RESULTAAT? 

Casus 4  
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• 42 jarige vrouw  

• Type 1 diabetes sinds 1991 

• Sinds 2007 regelmatige opnames owv ernstige 

hypoglycemische coma’s 

• Wielrennen 

• Poetsvrouw, sinds kort halftijds 

• HbA1c: 6% 

• Perfecte dagcurves, weinig hypo’s bij vingerprik 

• Therapie 

• Novorapid 2-4-5E 

• Levemir 12E 

Casus 3   
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• 42 jarige vrouw 

• Aanpassing therapie 

• Opvang hypo 

• Levemir 10E 

• Novorapid 1.5-3-4 

• Bijspuitschema in halve E 

Casus 3 
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Op weg naar de kunstmatige alvleesklier: 
sensor + pomp therapie 
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• 41 jarige man 

• Diabetes type 1 sinds 1999 – Brittle type 

• Diabetische retinopathie 

• Gemeente arbeider, vaak werken op hoogte (dreigt zijn werk 

te verliezen gezien hij weigert alleen te werken op hoogte) 

• Hypoglycemische unawareness +++ 

• Angst voor hypo’s +++ 

• Reeds 1 jaar Freestyle Libre sensor en sinds 3 jaar CSII 

• Jobbehoud mogelijk onder voorwaarde (voorwaarde: sensor 

augmented pump therapie) 

 

 

 

Casus 1 
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• Sensoren: 

• Meer informatie voor arts 

• Therapie kan beter worden ingesteld 

• Overzicht over alle waarden van 24 uur 

• Meer informatie voor patiënt 

• Motiverend 

• Zelfkennis 

• Preventie van hypo’s vnl tijdens fysieke activiteiten 

• Geen pijnlijke vingerprik meer/scannen door kledij 

 

• Sensor augmented pump therapy 

• Alle voordelen van de sensor en pomp 

• + Lage kans op hypo’s door uitval van pomp bij dalende trend 

 

Besluit 
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