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Rapportenoverzicht van het FreeStyle Libre-portfolio 
 
 
 

 
Het LibreView-systeem levert een consistente reeks duidelijke, intuïtieve 
rapporten waarmee u gemakkelijker en sneller patronen en trends kunt 

ontdekken. 

Niet alle apparaten en rapporten zijn in alle regio's beschikbaar. 
De meeteenheden dienen ter illustratie en zijn beschikbaar zoals van toepassing per regio. 

LibreView biedt een standaardset met informatie en grafieken die verband houden met 
behandeling van diabetes en is slechts één onderdeel van het inzicht in glucosepatronen. 

 
 
 
 
 

Bekijk het beoogde gebruik van LibreView op 
www.LibreView.com 

Meld u aan voor uw patiënt- of professional account op 
www.LibreView.com 

 
 
 

EUROPA 
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AGP-verslag 
Het AGP-verslag is een gestandaardiseerd verslag dat door het Internationaal Diabetescentrum (IDC) is 
ontwikkeld en bevat een standaardset met informatie en grafieken. Raadpleeg het document hieronder voor 
meer informatie. 

 
 

Glucosestatistieken en -
streefwaarden: Relevante statistieken, 
waaronder de gemiddelde glucose, 
aanbevolen glucosebereiken en -
streefwaarden, variabiliteit en de 
Glucose Management Indicator (GMI), 
berekend voor de rapportageperiode. 
De bereiken en streefwaarden in het 
grijze vak zijn ideale bereiken voor de 
betreffende patiëntenpopulatie en 
vertegenwoordigen niet de 
patiëntgegevens. 

 
Glucose Management Indicator 
(GMI): De GMI geeft aan wat 
waarschijnlijk de geschatte A1C-waarde 
zal zijn op basis van de gemiddelde 
glucose van de sensortestresultaten 
gedurende de rapportageperiode. 

 
Tijdbinnen bereik: Percentages van de 
tijd waarin de glucoseniveaus binnen en 
buiten bereik zijn gedurende de 
rapportageperiode. De doelbereiken en 
drempelwaarden voor hoge/lage 
glucosewaarden voor dit rapport 
voldoen aan de aanbevolen norm. 

 
Ambulant glucoseprofiel (AGP): Een 
grafiek van het 5e, 25e, 50e (mediaan), 
75e en 95e percentiel van de 
glucosewaarden voor de 
rapportageperiode. 

 
Dagelijkse glucoseprofielen: 
Dagelijkse profielen tot en met de 
laatste twee weken aan vastgelegde 
gegevens. 

 
 

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 informatie vindt u op www.agpreport.org/agp/learning. 
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Glucosepatronen - De grafiek toont de gegevens die zijn gebruikt om glykemische patronen te bepalen en markeert elk van de 
gedetecteerde patronen en de perioden van de dag waarop ze zich voordoen. 

Het rapport Inzicht in glucosepatronen biedt een interpretatie van het Ambulant glucoseprofiel (AGP)  
door de nadruk te leggen op glykemische patronen en de nodige medicatie te bieden en suggesties voor verandering 
in leefstijl om de kwestie aan te pakken. 

 
Inzicht in glucosepatronen 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  *Tabel Overwegingen voor de arts 

Glykemisch 
patroon 

Beschrijving patroon Medicatie-overwegingen Overwegingen met betrekking tot 
leefstijl 

Lage waarden 

Aanhoudend lage glucose. Let op: 
aanhoudend hoge glucose kan al dan niet 
aanwezig zijn op dezelfde of andere 
tijdstippen van de dag. 

-Overweeg of medicatie bijdraagt aan de lage 
waarden 
-Overweeg of het verhogen van medicatie om 
de hoge waarden aan te pakken, de lage 
waarden kan verergeren 

-Ga na of gedragingen die hoge 
glucosevariabiliteit kunnen veroorzaken, 
bijdragen tot het patroon van lage 
glucosewaarden 

Hoge waarden met 
af en toe lage 

waarden 

Aanhoudend hoge glucose met risico op 
een toekomstig laag patroon indien de 
therapie wordt gewijzigd om de hoge 
glucosewaarden aan te pakken zonder de 
hoge glucosevariabiliteit aan te pakken. 

-Overweeg of het verhogen van medicatie om 
de hoge waarden aan te pakken, de lage 
waarden kan verergeren 
-Overweeg een andere therapie om hoge 
variabiliteit aan te pakken 

-Ga na of gedragingen die een hoge 
glucosevariabiliteit kunnen veroorzaken, 
bijdragen tot het patroon van hoge 
waarden met af en toe lage waarden. 

Hoge waarden 

Aanhoudend hoge glucose met een laag 
risico op een toekomstig laag patroon indien 
de therapie wordt gewijzigd om de hoge 
glucosewaarden aan te pakken. 

-Overweeg medicatie aan te passen om hoge 
glucose aan te pakken. 
-Overweeg of het verhogen van de medicatie 
om de hoge waarden aan te pakken, de lage 
waarden in andere periodes kan verergeren. 

-Ga na of gedragingen die een hoge 
glucose of hoge glucosevariabiliteit 
kunnen veroorzaken, bijdragen tot het 
patroon van hoge glucosewaarden 

Glucosestatistieken - Gemiddelde glucose en 
Glucose Management Indicator (GMI). De GMI geeft bij 
benadering aan wat het A1C-niveau waarschijnlijk zal 
zijn op basis van het gemiddelde glucosegehalte van de 
sensormetingen tijdens de rapportageperiode. 

Tijd binnen bereik- Percentages van de tijd waarin 
de glucosespiegels binnen en buiten bereik zijn tijdens 
de rapportageperiode.  
Het streefbereik en de drempelwaarden voor hoge/lage 
glucose voor dit rapport zijn afgestemd op de 
aanbevolen norm. 

Overwegingen voor de arts - 
Identificeert het glykemische patroon met de hoogste 
prioriteit en geeft suggesties om het probleem aan te 
pakken. Mogelijke glykemische patronen zijn laag, hoog-
met af-en-toe-lage-waarden of hoog, en krijgen prioriteit 
in die volgorde. Elk patroon kan zich 's nachts, 's 
morgens, 's middags of 's avonds voordoen. Medicatie-
overwegingen benadrukken dat elk laag patroon met 
voorrang moet worden aangepakt, en dat hoge patronen 
niet moeten worden behandeld ten koste van het creëren 
van een laag patroon. Overwegingen met betrekking tot 
de leefstijl helpen om gesprekken over 
gedragsverandering te vergemakkelijken wanneer hoge 
glucosevariabiliteit wordt vastgesteld. Het is belangrijk de 
hoge glucosevariabiliteit aan te pakken, omdat deze het 
bereiken van de streefwaarden voor glucose en het 
elimineren van hoge en lage patronen onmogelijk maakt. 
Zie de Tabel met overwegingen voor de arts* hieronder 
voor meer informatie over de soorten begeleiding die 
voor verschillende patronen worden gegeven. 
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Wekelijks overzicht 
Het rapport Wekelijks overzicht toont de dagelijkse glucose-, insuline- en koolhydraatgegevens in 
weekformaat. Dit rapport lijkt sterk op het rapport Dagelijks logboek, behalve dat het een volledige 
week aan gegevens samenvat per pagina. 

 
 
 

Eén grafiek per dag—Elk van de 
zeven grafieken vertegenwoordigt 
één dag van gegevens 

 
Glucosetrend – Deze functie toont de 
trends van de glucosetestresultaten, 
zodat u gemakkelijk kunt zien wanneer 
de meetwaarden binnen en buiten het 
grijs gearceerde doelbereik vallen. 

 
Totaal koolhydraten – Geeft het 
aantal gelogde eenheden koolhydraten 
voor die dag aan. 

 
 

Totaal insuline – Geeft het aantal 
eenheden insuline aan, gecategoriseerd 
als snelwerkend of langwerkend, voor 
die dag. 

 
 

Lage glucosegebeurtenissen – Geeft 
het aantal lage glucosegebeurtenissen 
voor die dag aan. De grafiek wordt rood 
om bloedglucosewaarden aan te geven 
die onder de lage glucosedrempel vallen. 

 
Scannen/bekijken – Geeft aan wanneer 
de patiënt zijn sensor heeft gescand of 
voor het laatst de glucosewaarde op zijn 
apparaat heeft bekeken. 
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Snapshot 
Het rapport Snapshot geeft een samenvatting van de gegevens voor glucose, sensorgebruik, koolhydraten, 
insuline en kwantitatieve hypoglykemie voor de periode van 14 dagen. 

 
 

Gemiddelde glucose—Geeft de gemiddelde glucose 
weer voor het geselecteerde datumbereik. Het percentage 
tijd boven de streefwaarde, binnen de streefwaarde en 
onder de streefwaarde wordt bepaald door het doelbereik. 

 
Sensorgebruik – Het % tijd dat de sensor actief is, is het 
percentage van mogelijke sensorgegevenspunten die het 
apparaat van een sensor heeft opgenomen. Dagelijkse 
scans/weergaven is het gemiddelde aantal keren dat de 
patiënt zijn FreeStyle Libre-apparaat gebruikt, hetzij door 
de sensor te scannen, hetzij door de recentste 
glucosewaarde te bekijken. 

 
Dagelijkse koolhydraten—Als het 
koolhydraatverbruik met het apparaat wordt bijgehouden, 
worden deze gegevens hier weergegeven. Dit geeft enig 
inzicht in het voedingspatroon van de patiënt. 

 
Insuline—Als insulinegegevens worden geregistreerd met de 
insulinelogfunctie op de meter, of via een verbonden 
insulinepen, verschijnen die gegevens hier. Dit geeft u inzicht in 
de manier waarop de patiënt snelwerkende en/of langwerkende 
insuline gebruikt. Totale dagelijkse insuline is de som van beide 
soorten insuline die zijn gelogd. 

 
Opmerkingen—Er worden opmerkingen gegeven 
waarmee, naast dat alleen getalen worden weergegeven, 
ook patronen in de gegevens naar voren komen. Deze 
opmerkingen worden automatisch gegenereerd. 

 
Lage glucosegebeurtenissen—Het aantal lage 
glucosegebeurtenissen en de gemiddelde duur ervan 
worden vermeld. Een grafiek toont de duur van 
gebeurtenissen, in rood gearceerd. 



DOC43939 Rev D 
 
 

Rapportenset van het FreeStyle Libre-portfolio 
Een reeks rapporten waarin gegevens weergegeven worden van scanners en mobiele apps binnen het 
FreeStyle Libre-portfolio. 
 

 

 

 6 

 

Dagelijks logboek 
Het rapport Dagelijks logboek toont gedetailleerde glucose-, koolhydraat-, insuline- en andere gegevens 
die een patiënt heeft geregistreerd en wanneer die gegevens werden geregistreerd voor elke dag in de 
periode van 14 dagen. Dit rapport is het enige rapport in deze set waarin striptestresultaten zijn 
opgenomen. 

 
 
 

Eén dag van gegevens—Elk deel vertegenwoordigt één 
dag van gegevens, met inbegrip van alle glucosegegevens 
en de insuline en koolhydraten die de patiënt voor die dag 
heeft gelogd. Elk blok vertegenwoordigt één uur. 

Sensorscans - Alle gescande glucosewaarden 
verschijnen in dit tijdformaat, waarbij de waarden boven 
de hoge glucosedrempel en onder de lage 
glucosedrempel respectievelijk oranje en rood worden 
gemarkeerd. 

Scannen/bekijken – Geeft weer op het glucoseapparaat 
wanneer de patiënt zijn sensor heeft gescand of de actuele 
glucosewaarde op zijn apparaat heeft bekeken. 

 
Individuele testresultaten—Alle 
bloedglucosetestresultaten van de striptest verschijnen in 
dit tijdformaat, waarbij de meetwaarden boven de hoge 
glucosedrempel en onder de lage glucosedrempel 
respectievelijk oranje en rood worden gemarkeerd. 

 
Snelwerkende insuline—Als de gebruiker  
snelwerkende insuline heeft gelogd of een verbonden 
insulinepen heeft, wordt dit in een zwart omlijnd vak 
weergegeven. Ook de piekwaarden na de maaltijd 
worden op dezelfde wijze aangegeven. 

 
Langwerkende insuline—Als de gebruiker  
langwerkende insuline heeft gelogd of een verbonden 
insulinepen heeft, wordt dit in een donkergroen vak 
weergegeven. 
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Dagelijkse trends 
Het rapport Dagelijkse trends geeft de glucose-, koolhydraat- en insulinegegevens gedurende de "typische" dag 
weer, gebaseerd op alle dagen binnen de periode van 14 dagen. Het omvat het Ambulant glucoseprofiel en een 
grafiek van het 5e, 25e, 50e (mediaan), 75e en 95e percentiel van de glucosewaarden. 

 

 
 

 
Gemiddelde glucose - Geeft de dagelijkse gemiddelde glucose weer van alle dagen binnen de geselecteerde 
rapportageperiode, evenals de gemiddelde glucose per twee uur van de dag over een periode van 24 uur. Gemiddelden die 
hoger zijn dan de hoge glucosedrempel worden oranje gemarkeerd en gemiddelden die lager zijn dan de lage 
glucosedrempel worden rood gemarkeerd. 

 
Koolhydraten - Geeft het daggemiddelde van alle geregistreerde koolhydraten, alsmede het gemiddelde aantal 
geregistreerde koolhydraten voor elk uur van de dag over een periode van 24 uur. Getallen tussen haakjes geven aan 
hoeveel gegevens er zijn gelogd. Er verschijnen Apple-pictogrammen in het raster. 

 
Insuline - Geeft de daggemiddelden van snelwerkende en langwerkende insuline, alsmede de gemiddelde insuline voor 
elk uur van de dag over een periode van 24 uur. Getallen tussen haakjes geven aan hoeveel gegevens er zijn gelogd. 
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Maaltijdtrends 
Toont de glucose-, koolhydraat- en insulinegegevens voor "typische" maaltijden, gebaseerd op alle 
maaltijdlabels binnen de periode van 14 dagen. Brengt trends aan het licht voor patiënten die 
snelwerkende insuline en maaltijdlabels op hun apparaat registreren. 

 

 
 
 

Tijdsblokken—Dit rapport splitst de gegevens uit voor 
vier verschillende gedeeltes van de dag. Elk tijdsblok staat 
voor één uur voor de maaltijd en drie uur na de maaltijd. 

 
Insulinegemiddelden— Toont de gemiddelde insuline die 
voor elk tijdsblok op een "typische" dag is gelogd of met behulp 
van een verbonden insulinepen is geregistreerd.  Geeft ook 
een specifiek totaal per maaltijd aan. 

 
Instellingen – Alle calculatorinstellingen die door het 
apparaat zijn vastgelegd. Deze zijn mogelijk niet beschikbaar 
in uw regio. 

Pre- & postprandiale glucose—Belicht de 
gemiddelde glucosewaarden voor en na de maaltijd  
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Maandelijks overzicht 
Het rapport Maandelijks overzicht toont de gemiddelde glucose, het aantal lage glucosegebeurtenissen en de 
gegevens over sensorgebruik in kalenderformaat voor elke maand. Gegevens over sensorgebruik omvatten het 
totale aantal scans of weergaven per dag. 
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Details apparaat 
Het rapport Details apparaat toont deapparaatinstellingen op het moment van uploaden en aanvullende 
apparaatinformatie voor het primaire glucoseapparaat en eventuele verbonden insulinepennen. 

 

 


