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FreeStyle Libre Overzicht rapport 
 

 

 
 

 
 

Het LibreView-systeem geeft u een consistente set duidelijke, intuïtieve 

rapporten waarmee u gemakkelijker en sneller patronen en trends kunt 

ontdekken. 

Niet alle apparaten en rapporten zijn beschikbaar in alle regio's. 

Maateenheden zijn ter illustratie en zullen beschikbaar zijn zoals toepasselijk per regio. 

LibreView biedt een standaardset van informatie en grafieken voor diabetesbeheer 
en is slechts een onderdeel om glucosepatronen te begrijpen. 

 
 
 
 
 

Controleer Beoogd gebruik van LibreView op 
www.LibreView.com 

Meld u aan voor uw patiëntaccount of professionele account op 

www.LibreView.com 

http://www.libreview.com/
http://www.libreview.com/
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Snapshot 
Het Snapshot-rapport toont een overzicht van glucose, sensorgebruik, koolhydraten, insuline en 

kwantitatieve hypoglycemische gegevens voor het door u geselecteerde datumbereik. 
 

 

 
Gemiddelde glucose—Geeft gemiddelde glucose voor het 

geselecteerde datumbereik. 

 

Sensorgebruik —% Tijd van de sensor is het 

percentage van mogelijke sensorgegevenspunten die de 

lezer heeft geregistreerd na het scannen van een sensor. 

Dagelijkse scans/weergaven zijn het gemiddelde aantal 

keren dat de patiënt interactie heeft met zijn FreeStyle 

Libre-apparaat, hetzij door de sensor te scannen, hetzij 

door de meest recente glucosewaarde te bekijken. 

 
Dagelijkse koolhydraten — Indien 

koolhydratenverbruik wordt geregistreerd met het 

apparaat, verschijnen deze gegevens hier. Dit biedt enig 

inzicht in het dieet van de patiënt. 

Insuline—Als er insulinegegevens worden geregistreerd 

met de functie insulineregistratie op het apparaat, 

verschijnen deze gegevens hier. Dit geeft u een inzicht hoe 

de patiënt snelwerkende en/of langwerkende insuline neemt. 

Totale dagelijkse insuline is de som van beide soorten 

geregistreerde insulines. 

 

Opmerkingen—Er worden opmerkingen verstrekt die 

patronen in de gegevens helpen blootstellen, in plaats van 

gewoon cijfers te tonen. Deze opmerkingen worden 

automatisch gegenereerd. 

 

Lage glucosegebeurtenissen—Het aantal ervaren lage 

glucosegebeurtenissen wordt vermeld samen met de 

gemiddelde duur. Een grafiek toont de duur van 

gebeurtenissen in het rood. 
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Dagelijks logboek 
Het dagelijkse logboek toont gedetailleerde glucose, koolhydraten, insuline en andere gegevens die een 

patiënt heeft geregistreerd en wanneer de gegevens werden geregistreerd voor elke dag in het 

geselecteerde datumbereik. Dit rapport is het enige rapport in deze set met resultaten van de strooktest. 

 
 
 

Eén dag gegevens—Elk deel geeft één dag gegevens weer, 

waaronder alle flashglucosegegevens, alsook alle insuline en 

koolhydraten die de patiënt heeft geregistreerd voor die dag. 

Elk blok vertegenwoordigt één uur. 

Sensor scans— Alle gescande 

strooktestbloedglucosewaarden verschijnen in deze 

tijdgebaseerde indeling met waarden groter dan hoge 

glucosedrempel en onder lageglucosedrempel gemarkeerd in 

respectievelijk oranje en rood. 

Scans/weergaven - Wordt weergegeven op het 

glucosespoor wanneer een patiënt zijn sensor heeft gescand 

of zijn huidige glucosewaarde op zijn apparaat heeft 

bekeken. 

Individuele waarden—Alle 

strooktestbloedglucosewaarden verschijnen in deze 

tijdgebaseerde indeling met waarden groter dan hoge 

glucosedrempel en onder lageglucosedrempel gemarkeerd 

in respectievelijk oranje en rood. 

 

Snelwerkende insuline—Als de gebruiker 

snelwerkende insuline heeft geregistreerd, wordt dit 

getoond in een door zwart omringd vak. Piekwaarden 

na maaltijd worden ook op vergelijkbare manier 

uiteengezet. 

 

Langwerkende insuline—Als de gebruiker langwerkende 

insuline heeft geregistreerd, wordt dit getoond in een groen 

vak. 
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Dagelijkse trends 

Het rapport dagelijkse trends toont glucose-, koolhydraten- en insulinegegevens over de “typische” dag 

gebaseerd op alle dagen in de geselecteerde tijdsperiode. Dit omvat het ambulant glucoseprofiel, een grafiek van 

het 5de, 25ste, 50ste (mediaan), 75ste en 95ste percentiel van de glucosewaarden. 

 
 

 

 
Gemiddelde glucose —Geeft dagelijks gemiddelde glucose voor het geselecteerde datumbereik alsook de gemiddelde 

glucose voor elk uur van de dag gedurende 24 uur. 

 
Koolhydraten — Geeft dagelijks gemiddelde koolhydraten alsook de gemiddelde koolhydraten geregistreerd op elk uur van 

de dag gedurende 24 uur. Cijfers tussen haakjes geven aan hoeveel ingevoerde gegevens er zijn geregistreerd. 

 
Insuline — Geeft dagelijks gemiddelde van snelwerkende en langwerkende insuline alsook de gemiddelde insuline voor elk 

uur van de dag gedurende 24 uur. Cijfers tussen haakjes geven aan hoeveel ingevoerde gegevens er zijn geregistreerd. 
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AGP-rapporten 
Het AGP-rapporten is een standaard rapport samengesteld door het International centrum voor Diabetes 

(IDC, International Diabetes Center) en toont een standaardset van informatie en grafieken. Zie artikel 

hieronder voor meer informatie. 

 
 

Glucosestatistieken en -doelen: 

relevante statistieken zoals gemiddelde 

glucose, aanbevolen glucosebereiken en 

-doelen, variabiliteit en glucosebeheer 

indicator (GMI, Glucose Management 

Indicator), berekend voor de 

rapportageperiode. 

 
Glucose Management Indicator (GMI): 

GMI toont wat het geschatte A1C-niveau 

mogelijk is, op basis van het gemiddelde 

glucosegehalte van sensormetingen 

gedurende 14 dagen of langer. 

 
Tijd in bereiken: Percentages van tijd 

dat glucosewaarden binnen en buiten 

bereik zijn gedurende de 

rapportageperiode. De doelbereiken en 

hoge/lage glucosedrempels voor dit 

rapport kunnen niet worden aangepast 

en worden ingesteld volgens de 

aanbevolen standaard. 

 
Ambulant glucoseprofiel (AGP): een 

grafiek van de 5e, 25e, 50ste (mediaan), 

75e en 95e percentiel van 

glucosewaarden voor de 

rapportageperiode. 

 
Dagelijkse glucoseprofielen: Profielen 

van een dag die worden weergegeven 

voor gegevens die tot de laatste 2 weken 

werden vastgelegd. 

 
 
 
 
 
 

Bron: Battelino, Tadej, et al. “Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the 
International Consensus on Time in Range.” Diabetes Care, American Diabetes Association, 7 juni 2019, 
https://doi.org/10.2337/dci19-0028. 

 
Meer weten via www.agpreport.org/agp/learning. 

http://agpreport.org/agp/learning
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Glucosepatronen 
Het rapport glucosepatrooninzicht toont glucos over de “typische” dag gebaseerd op alle dagen in de geselecteerde 

tijdsperiode. Dit omvat een beoordeling van glucosecontrolemaatregelen en het ambulant glucoseprofiel (AGP), 

een grafiek van de 5de, 25ste, 50ste (mediaan), 75ste en 95ste percentiel van de glucosewaarden. Dit rapport kan 

verschillen afhankelijk van uw regio. 

 
 

 

Kans op lage glucose— waarschijnlijkheid dat 

lage glucoeswaarden een toegelaten, door de 

gebruiker bepaalde drempel hebben overschreden. 

 
Gemiddelde glucose— is een indicatie van wanneer de 

gemiddelde glucose een door de gebruiker bepaald doel 
heeft overschreden. De mediaan is het middelpunt van alle 

metingen waarbij de helft van de metingen onder de 

mediaan vallen. 

 
Variabiliteit onder mediaan— is een maatstaf van de 

verspreiding van glucosegegevens onder de mediaan. Dit 

wordt berekend als het verschil tussen het 50ste en 5de 

percentiel van de glucosewaarden voor de tijdsperiode. 

Aanvullende opties—In rapportinstellingen kunt u 
selecteren om alle gegevenspunten in de AGP te 
tonen. Deze instelling omvat optioneel alle 
individuele flashglucosewaarden. Selecteer in het 

scherm rapporten Rapportinstellingen>Bewerken. 

Glucose Management Indicator (GMI) – GMI 
toont wat het geschatte A1C-niveau mogelijk is, op 
basis van het gemiddelde glucosegehalte van 
sensormetingen gedurende 14 dagen of langer. 
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Maaltijdtrends 
Toont glucose, koolhydraten- en insulinegegevens voor “typische” maaltijden gebaseerd op alle maaltijdtags 

binnen de geselecteerde tijdsperiode. Toont patronen voor patiënten die snelwerkende insuline en 

maaltijdtags registreren op hun apparaat. 
 

 

Tijdblokken—Dit rapport geeft gegevens weer voor vier 

verschillende tijdstippen per dag. Elk tijdblok 

vertegenwoordigt één uur voor maaltijd en drie uur na 

maaltijd. 

 

Insulinegemiddelden—Toont de gemiddelde insuline 

geregistreerd voor elk tijdblok op een “typische” dag. 
Vermeldt ook een specifiek maaltijd-per-maaltijd totaal. 
 
Instellingen - Alle calculatorinstellingen die door het 
apparaat worden vastgelegd. Deze zijn mogelijk niet 
beschikbaar in uw regio. 

Pre- en postprandiale glucose—Markeert gemiddelde 
glucosewaarden voor en na de maaltijd. Aanvullende 
instellingen zijn beschikbaar door te navigeren naar het 

scherm rapporten, selecteer Rapportinstellingen>Bewerken. 
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Maandelijks overzicht 

Het rapport Maandelijks overzicht toont gemiddelde glucose, lage glucosegebeurtenissen en 

sensorgebruikgegevens in een kalenderformaat voor elke maand binnen de geselecteerde tijdsperiode. 

Sensorgebruiksgegevens omvatten het totale aantal scans of weergaven per dag. 
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Wekelijks overzicht 
Het rapport Wekelijks overzicht toont dagelijkse flashglucose-, insuline- en koolhydratengegevens 

weergegeven in een wekelijks formaat. Dit rapport gelijkt sterk op het dagelijks logboekrapport, 

behalve dat het een samenvatting geeft van een volledige week gegevens per pagina. 

 
 

 
Eén grafiek per dag—Elk van de 

zeven grafieken geeft een dag gegevens 

weer. 

 

Glucosetrend—Deze functie toont 

flashglucosewaardetrends waardoor het 

gemakkelijk is om te zien wanneer 

waarden binnen en buiten de grijs 

gearceerde doelzone vallen. 

 

Insuline/koolhydraten—Geeft het 

aantal eenheden insuline en/of 

koolhydraten aan dat werd geregistreerd 

op dat bepaald moment op die specifieke 

dag. 

 

Gemiddelde glucose—Geeft de 

gemiddelde berekende glucose aan voor 

die dag. 

 

Dagelijkse totalen—Toont de totale 

koolhydraten, snelwerkende insuline en 

langwerkende insuline geregistreerd voor 

die dag. 

 

Lage glucose—De stip wordt rood om 

aan te geven dat de flashglucosewaarden 

onder de lage glucosedrempel liggen. 

 

Scans/weergaven - Toont wanneer de 

patiënt zijn sensor heeft gescand of zijn 

laatste glucosewaarde op zijn apparaat 

heeft bekeken 
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Details van de scanner 
Het rapport Details lezer toont de huidige instellingen, herinneringen en overige notities op de lezer. 

 
 
 


