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

waarmee u gemakkelijker en sneller patronen en trends kunt ontdekken. 
 

Niet alle meters en meterrapporten zijn beschikbaar in alle regio's. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld u aan voor uw patiëntaccount of professionele account op 

www.LibreView.com 
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FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en sensorgebruik.  

 

 

Snapshot 
Het Snapshot-rapport toont een overzicht van glucose, sensorgebruik en insulinegegevens voor het 

door u geselecteerde datumbereik.  

 
 
 

Gemiddelde glucose—Geeft gemiddelde glucose voor het 
geselecteerde datumbereik.  

 

Sensorgebruik —Geregistreerde sensorgegevens is het 
percentage van mogelijke sensorgegevenspunten die de 
reader heeft geregistreerd na het scannen van een sensor. 
 

Dagelijkse koolhydraten — Indien 
koolhydratenverbruik wordt geregistreerd met de 
reader, worden deze gegevens gepresenteerd op het 
Snapshot-rapport. Dit biedt enig inzicht in het dieet van 
de patiënt.

Insuline—Als er insulinegegevens worden geregistreerd 
met de functie insulineregistratie op de meter, verschijnen 
deze gegevens hier. Dit geeft u een inzicht hoe de patiënt 
snelwerkende en/of langwerkende insuline neemt. 

Opmerkingen—Er worden opmerkingen verstrekt die 
patronen in de gegevens helpen blootstellen, in plaats 
van gewoon cijfers te tonen. 

Lage glucosegebeurtenissen—Het aantal ervaren lage 
glucosegebeurtenissen wordt vermeld samen met de 
gemiddelde duur. Een grafiek toont de duur van 
gebeurtenissen in het rood. 

 

 



FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en sensorgebruik.  

 

Dagelijks logboek 
Gedetailleerde glucose, koolhydraten, insuline en andere gegevens die een patiënt heeft 

geregistreerd voor elke dag in het geselecteerde datumbereik.  

 
 

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. 

 

Individuele waarden—Alle striptestbloedglucosewaarden 
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.



FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en sensorgebruik.  

 

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 de 10e, 25ste, 50ste (mediaan), 75ste en 90ste percentiel van glucosewaarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en sensorgebruik.  

 

  Glucosepatronen 
Het rapport glucosepatronen toont glucos over de “typische” dag gebaseerd op alle dagen in de 

geselecteerde tijdsperiode. Dit omvat een beoordeling van glucosecontrolemaatregelen en het ambulant 

glucoseprofiel, een grafiek van de 10e, 25ste, 50ste (mediaan), 75ste en 90ste percentiel van 

glucosewaarden.  

 

 
 

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. Gemiddelde glucose is sterk 
gecorreleerd aan A1c. 
 

Variabiliteit onder mediaan— is een maatstaf van de 
verspreiding van glucosegegevens onder de mediaan. 
Dit wordt berekend als het verschil tussen de 50ste en 
10e percentiel 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 (op 
de miniatuur rapport).  

 

 
 

 

 



FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en sensorgebruik.  

 

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 reader. 

 
 

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. 

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 (op de miniatuur rapport).  



FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en sensorgebruik.  

 

   Maandelijks overzicht 

Het rapport Maandelijks overzicht toont glucose- en sensorgebruikgegevens in een kalenderformaat 

voor elke maand binnen de geselecteerde tijdsperiode. 

 
 



FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en sensorgebruik.  

 

 

Wekelijks overzicht 
Dagelijkse flashglucose-, insuline- en koolhydratengegevens getoond in een wekelijks 

formaat. Dit rapport geljikt 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FreeStyle Libre rapportenset 
Een set rapporten waaronder glucosegegevens en 

sensorgebruik.  

 

 

 

 

  

 

Details van de scanner 
Het rapport Details van de scanner toont de huidige instellingen op de reader. 


