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Advies van jouw diabetes centrum

FreeStyle InsuLinx®   GEMAKKELIJKE MODUS

1. Wat doet FreeStyle InsuLinx®?
• Geeft advies over hoeveel snelwerkende insuline je moet inspuiten

• Geeft geen advies voor langwerkende insuline

• Houdt rekening met

   Je bloedsuikerwaarde op dat ogenblik

  Je hoeveelheid dosis maaltijdinsuline 

   Actieve insuline = hoeveelheid insuline die nog werkzaam is in je bloed
(van je vorige kortwerkende insuline-injectie)

• Houdt geen rekening met

   Beweging

   Ziekte/stress

Blood Glucose Monitoring System

Blood Glucose Monitoring System
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Dit is de insulinedosis die je zorgverlener 
je heeft voorgeschreven voor het voedsel 
dat je gaat eten (ONTBIJT, LUNCH OF 
DINER).

2. Verklaring van je aanbevolen dosis:

Deze getallen zijn 
uitsluitend bedoeld 
ter illustratie.  Dit is de insuline waarmee je 

bloedglucose binnen het doelbereik 
moet komen (CORRECTIEDOEL). 
De meter gebruikt je CORRECTIEFACTOR 
om de benodigde insuline te berekenen. 

Dit is de wijziging die je in je aanbevolen 
dosis hebt aangebracht om de dosis aan 
te passen aan een kleinere of grotere 
maaltijd, ziekte of geplande activiteiten, 
zoals bv. lichaamsbeweging. Als je je 
aanbevolen dosis, insuline niet aanpast 
dan verschijnt deze regel niet.

Dit is je totale 
aanbevolen dosis.
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3. Mijn informatie

A. Mijn insulinebehandeling 

• Langwerkende Insuline: ...
•  Snelwerkende Insuline = insuline bij de maaltijd 

(hoeveelheid die ik inspuit voor de maaltijden)
 - Ontbijt: ...

 - Lunch: ...

 - Diner: ...

• Totale Dagelijkse Dosis = snelwerkende + langwerkende =

B. Correctiefactor (CF)

• Wanneer ik 1E insuline inspuit, daalt mijn bloedsuiker met             mg/dL

• Mijn CF is 1E/             mg/dL  

C. Streefwaarden 

Het gaat om de streefwaarden van mijn bloedsuiker vòòr de maaltijd.  

• Streefwaarden van mijn bloedsuiker liggen tussen             en   mg/dL 

• Mijn streefdoel is    mg/dL (gemiddelde) 

E

E

E

 Totaal :     E

E

E
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4. Hoe te werk gaan?

+ druk op 
‘volgende’ 

    Meter geeft een advies 
over de dosis

   Indien je zelf de dosis wil 
aanpassen omwille van bv. 
sport, ziekte, medicatie enz., 
moet je zelf nog eenheden 
aftrekken van/toevoegen aan 
het advies (+/-). Druk nadien op 
‘noteren’ om dit te registreren

 Meet je glycemie   De meter toont je glycemie. Druk 
op (--) om het tijdstip van de meting 
in te geven en ga vervolgens naar 
calculator

  Duid de maaltijd aan die je 
gaat nuttigen

Wanneer de functie ‘wekelijkse berichten’ 
is ingeschakeld en je ‘voor maaltijd’ hebt 
aangevinkt, vraagt de meter of je na 1 uur of na 2 
uur opnieuw een glycemiecontrole wil uitvoeren.!!

In het geval dat de functie ‘wekelijkse berichten’ 
geactiveerd is, vraagt de meter het tijdstip van 
de meting in te vullen voordat de glycemie wordt 
getoond. 

Wil je meer details over 
de aanbevolendosis 

druk op i
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Een hoge bloedglucose 
kan gevaarlijk zijn.  
Voer de door uw 
zorgverlener 
aanbevolen 
behandeling uit.
 

OK

Een lage bloedglucose 
kan gevaarlijk zijn.  
Voer de door uw 
zorgverlener 
aanbevolen 
behandeling uit.
 

OK

Een lage bloedglucose 
kan gevaarlijk zijn.  
Voer de door uw 
zorgverlener 
aanbevolen 
behandeling uit.
 

5. Als de meting lager is dan 60 mg/dL 
• kan je de boluscalculator niet opstarten.

•   Indien een hypoglycemie optreedt moet eerst deze hypo worden opgelost, zoals 
afgesproken met jouw arts/educator. 
Nadien kan je opnieuw meten en de handeling verderzetten. 

•  Volg het advies van je arts en/of diabeteseducator

6. Bij hoge bloedglucoseresultaten

Een hoge bloedglucose 
kan gevaarlijk zijn.  
Voer de door uw 
zorgverlener 
aanbevolen 
behandeling uit.
 

•  Opvolging hoge bloedglucose >240 mg/dL:
Wanneer de bloedglucose hoger is dan 240 
mg/dL , verschijnt er een waarschuwing 
om de aandacht te vestigen op een hoge 
glucosewaarde.

•   Opvolging hoge bloedglucose >500 mg/dL :
Wanneer de bloedglucose hoger is dan 
500 mg/dL , verschijnt HI (HOOG) zoals 
afgebeeld. Er verschijnt geen waarde of 
“calculatorknop” op het scherm, zelfs al is 
de calculator ingesteld.

OK

Een lage bloedglucose 
kan gevaarlijk zijn.  
Voer de door uw 
zorgverlener 
aanbevolen 
behandeling uit.
 

Advies van uw centrum
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7. Voorbeelden 

•  Mijn dosis maaltijdinsuline is 7E voor ontbijt, 8E voor lunch en 9E voor diner

• Correctiefactor = 33 mg/dL

• Streefdoel 80-130 mg/dL, gemiddelde 105 mg/dL

 Glycemie 190 mg/dL voor lunch

 Mijn dosis maaltijdinsuline voor lunch is 8E

  Mijn glycemie staat op 190 mg/dL, ik moet zakken naar 105 mg/dL 
(190-105=85 mg/dL). Mijn correctiefactor is 33 mg/dL. Mijn suiker moet 
85 mg/dL zakken, per 1E insuline zakt mijn suiker 33 mg/dL => ik spuit 
DUS 2E EXTRA IN

  Ik spuit dus 10E insuline in het totaal in (8 van maaltijdinsuline en 2 
van correctiefactor)

 Glycemie voor slapengaan 210 mg/dL, ik wil niets meer eten

  Mijn glycemie staat op 210 mg/dL, ik moet naar 105 mg/dL (210-105=105 
mg/dL). Ik zak 33 mg/dL wanneer ik 1E insuline inspuit, ik zal dus 3E insuline 
moeten inspuiten 

 Volg het advies van je arts en/of diabeteseducator
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8. Advies

  Af te spreken met diabeteseducator of arts of je de meter ook 
2 uur na de maaltijden en op andere tijdstippen moet gebruiken.

  Spreek duidelijk af met arts / educator op welke tijdstippen je de 
calculator mag raadplegen. 

  Calculator altijd gebruiken voor de maaltijden, voor het slapen gaan 
en soms ’s nachts (af te spreken met arts / educator).                                                                                             

  Noteer steeds voor jezelf je dosis maaltijdinsuline voor ontbijt, 
voor lunch, voor diner, je streefdoel en correctiefactor (zie 3. Mijn 
informatie).

  Gebruik steeds je gezond verstand. Maak regelmatig voor jezelf 
ook de berekening (zie 7. Voorbeelden).

  Indien je zelf veel minder / meer zou spuiten dan het advies zegt, 
schrijf beide dosissen dan duidelijk op en schrijf hoeveel je tenslotte 
hebt ingespoten. Dit kan later besproken worden met arts / educator. 

  In samenwerking met arts en/of educator kan je de FreeStyle InsuLinx® 
thuis uitlezen en eventueel resultaten mailen. Meer info vind je in de 
handleiding “Uitlezen FreeStyle InsuLinx® meter”.
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Behoefte aan meer informatie:

Elke werkdag, tussen 8.30 u en 17.00 u

www.freestyleinsulinx.be
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