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FGM maakt het mogelijk glucosewaarden goed te monitoren, zonder dat iemand zich daarvoor in de 

vinger hoeft te prikken. De zelfcontrole van glucosewaarden is een cruciaal onderdeel van de 

behandeling met een intensief insulineschema. Voor de meeste diabetespatiënten is vingerprikken 

de voorgeschreven behandelmethode hiervoor. Veel mensen noemen het steeds moeten prikken in 

de vingertoppen sociaal belastend en pijnlijk.  

Met de intrede van sensortechnologie is het mogelijk geworden om behalve momentopnames, ook 

trends in schommelingen in glucosewaarden scherp in kaart te krijgen. Dit biedt patiënten en hun 

behandelaren een meer volledig inzicht in het verloop van hun dagelijkse glucosewaarden.  

Kosten sensor: € 60 - € 70. 

Vergoedingscriteria (Zorginstituut Nederland, December 2019) 
- Bij Diabetes type 1; 

- Bij Diabetes type 2 met een intensief insulineschema (minimaal 4x per dag insuline 

injecteren of bij gebruik insulinepomp); 

- Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen 

intensief insulineschema hebben; 

- Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline 

gebruiken maar geen intensief insuline schema hebben.  

Aanvullende voorwaarden 

- De patiënt voert in het kader van zelfmanagement minstens 4x daags een vingerprik uit; 

- De patiënt heeft met het diabetesbehandelteam een concreet behandeldoel(en) 

afgesproken en vastgelegd in het patiëntendossier; 

- De patiënt heeft een educatieprogramma doorlopen met als doel het juiste gebruik van de 

FSL; Een bewijs van het doorlopen van dat programma wordt in het  patiëntendossier  

opgeslagen.  

- De patiënt  wordt in staat geacht  te kunnen handelen op basis van de gemeten 

glucosewaarden en de op trendlijnen; 

- Er is een evaluatiemoment vastgesteld om te bepalen of de FSL bijdraagt aan het 

behandeldoel en om vast te stellen of de FSL voldoende vaak (4 metingen per dag) gebruikt 

wordt. 
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Bestellen 

Sensoren worden alleen geleverd door postorderbedrijven. De apotheek mag deze niet verstrekken. 
Breng de patiënt op de hoogte van het postorderbedrijf waar de bestelling gedaan is.  
 
Mediq Direct Diabetes  
Een account aanmaken via: https://huisarts.mediq.nl/registreren  
Tel. voor professionals: 0800 – 385 54 56  
Mail: zorgprofessional@mediq.com 
 
OneMed  
Tel. 040 – 230 88 55 
Mail: huisartsen@onemed.com 
 
Let op! De leverancier mag maximaal 1 sensor per 2 weken uitleveren. Bij een technisch defect of bij 

het eerder loslaten van de sensor kan contact opgenomen worden met fa. Abbott. Dit kan 

telefonisch of via Online Sensor Support Service (freestyle.abbott). Bewaar folie van de 

sensorverpakking of de sensor, hierop is het serienummer terug te vinden, deze is noodzakelijk bij 

de afhandeling van de aanvraag voor een extra sensor.  

Educatieprogramma 
Er wordt van de patiënt verwacht een e-learning te volgen voordat er gestart wordt met de FSL.  

Hierin leert de patiënt in ongeveer 30 minuten de basisbeginselen van het FSL systeem. Bij het 

voldoende afsluiten van de e-learning ontvangt de patiënt een certificaat, deze dient te worden 

opgeslagen in het patiëntendossier.  

De e-learning is te volgen op: https://www.freestyle.abbott/nl-nl/educatie/e-learning.html 

Adviezen 
- Start met de FSL bij voorkeur begin van de week i.v.m. bereikbaarheid POH.  
- KZWF adviseert altijd diëtiek begeleiding (leefstijl aanpassingen) bij aanvang van het gebruik 

van FSL. Voor meer inzicht in de invloed van leefstijl en voeding op bloedglucosewaarden en 
mogelijke acties/zelfmanagement n.a.v. de FSL rapporten. 

Werkwijze 
Bespreek/informeer en demonstreer 

Eerste afspraak 
- Bespreek de door de verzekering gestelde voorwaarden met de patiënt (4x daags insuline, 

cursus, doelen vastleggen, minimaal 4x flashen, jaarlijks evalueren). 
- Stel samen met de patiënt (een) behandeldoel(en) vast en registreer deze in het HIS. 
- Indien voldaan aan de door de verzekering gestelde voorwaarden, bestel de FSL. 
- Zorg voor een actueel HbA1c als 0-meting t.b.v. evaluatie. 
- Stuur de patiënt de link naar de e-learning fa. Abbott en vraag de patiënt om het behaalde 

certificaat toe te sturen en sla deze op in het dossier. 
- Verwijs voor meer informatie en video’s naar de website van fa. Abbott. 
- Controleer voor de start met de FSL altijd de spuitplaatsen op spuit defecten, i.v.m. 

negatieve invloed van lipo’s op de DM regulatie. En geef zo nodig advies 
/herhalingsinstructie injecteren. 

 
 Terug naar inhoudsopgave 
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Tweede afspraak 

- Demonstreer de handelingen bij het plaatsen (zo gewenst met ondersteuning van FSL folder 
met beeldmateriaal uit de sensordoos). 

- Laat het de patiënt (zo mogelijk) onder toezicht de FSL sensor zelf aanbrengen. 
- Benoem aandachtspunten als: controle serienummer, houdbaarheid, bewaarvoorschriften, 

hygiënevoorschriften, omgaan met sensorafval en verpakkingsafval.  
- Bespreek dat de sensor 5 minuten achterloopt op de actuele bloedglucosewaarde.  
- Bespreek dat er voor belangrijke klinische beslissingen (bijvoorbeeld heb ik een hypo) altijd 

meteen ook een vingerprik moet worden gedaan (meest betrouwbare meting). 
- Bespreek hoe te handelen bij een technisch defect of eerder loslaten van de sensor (sensor 

bewaren i.v.m. serienummer en firma Abbott bellen en om een extra sensor vragen). 
 
Derde afspraak 
Inplannen na 2 weken om nieuwe sensor aan te brengen. Bespreek gebruik en interpretatie van de 
glucose rapporten. 

 
Vierde afspraak 
Inplannen na 6 weken. Ter evaluatie van het aanbrengen, gebruik en interpretatie van de glucose 
rapporten. 

Evaluatie Freestyle libre gebruik 
Tijdens reguliere DM controles:  

- Evalueer het gebruik, de uitslagen en de gestelde doelen; 
- Aanbrengen/gebruik sensor en of vragen hierover; 
- Bij wisselende bloedglucosewaarden z.n. herhalen, nagaan wijze van injecteren, lipo’s, 

leefstijl interventies. 
 

Evaluatie na een jaar gebruik m.b.v. gebruiksvoorwaarden: 
- Heeft FSL meerwaarde voor deze patiënt; 
- Scanfrequentie minimaal 4 x per dag; 
- Gebruikt nog steeds 4 daags insuline; 
- Evalueer gestelde doelen. 

Indien besloten wordt het gebruik van de sensor te continueren dient de machtiging verlengd te 
worden. 
 
Indien na evaluatie besloten wordt met de sensoren door te gaan kun je de machtiging verlengen. 

Omgaan met afval van de sensoren 
- Sensoren verzamelen (zitten electroden in) en inleveren bij chemische afval depot van de 

gemeente. 
- De applicator gedeelte waar de naald inzit om de sensor te bevestigen, inleveren bij afval 

depot van de gemeente; injectieafval. Sommigen proberen het bij hun apotheek. Die heeft 
het niet geleverd dus hoeft het niet in te nemen. 

- Rest van applictor en doorzichtig plastic bovenkant van de verpakking: bij plastic afval. 

Informatie voor patiënt 
Informatie voor professional en de patiënt. 

- https://www.freestyle.abbott/nl-nl/behandelaren.html of https://www.freestyle.abbott/nl-
nl/educatie.html 

Terug naar inhoudsopgave 



Werkinstructie Freestyle Libre bij DM2 in Huisartsenpraktijk, 2/2022                                                                       5 
 

- Link naar de verschillende patiënten Webinars: Webinars - FreeStyle Libre - ADC-41607 | 
Abbott 

- Informatiebrochure met alle informatie over de FSL2: “You can do it” (2021) 

Scholing professionals 
1. Volg ter voorbereiding verschillende Webinars (kosteloos), van fa. Abbott. Volg minimaal de 

basis: omgaan met de FSL en de verdieping; om rapporten te kunnen lezen in de reader, 
mobiel, PC en Libre View (voor hulpverleners). https://www.freestyle.abbott/nl-
nl/behandelaren.html 

2. Zo gewenst kan de POH meekomen met een patiënt bij de instructie/demonstratie/educatie 
door de diabetesverpleegkundige van KZWF. 

3. Zo gewenst kan geïnformeerd worden naar een Webinar FSL, speciaal voor regio West-
Friesland worden gevolgd. Voor meer informatie scholingscoordinator@ketenzorgwf.nl  

 
Vragen  
Tel klantenservice van Abbott: voor professionals 0800 24 244 00  en voor patiënten 0800 0228828 

Mail: HCP_support_nl@libreview.cust-serv.com 

Terug naar inhoudsopgave 


