Duidelijkheid voor alle stakeholders over kwaliteit van te leveren zorg
rondom standaard bloedglucosemeting
Veel mensen met diabetes moeten geregeld hun bloedglucosegehalte bepalen, vaak meerdere keren
per dag. Bloedglucosemeting is daarom een essentieel onderdeel van hun zelfmanagement. Daarvoor
moet de individuele patiënt kunnen beschikken over een bloedglucosemeter die passend en
betrouwbaar is. De afspraken in deze kwaliteitsstandaard moeten dat waarborgen.
Sector brede afspraken
Het document is het resultaat van een door de Nederlandse Diabetes Federatie georganiseerde sector
brede stakeholdersdialoog over dit onderwerp. Doel was om tot gedragen en geldende afspraken te
komen rondom standaard bloedglucosemeting. De kern van het document kan als volgt worden
samengevat:

De keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt in de spreekkamer, door de
diabetespatiënt en zijn hoofdbehandelaar samen. Men moet kunnen kiezen uit een breed
aanbod, waarbij kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid voorop staan.

Kwaliteitscriteria
De criteria in het document hebben betrekking op de fase van voorbereiding en start van zelfcontrole,
op de begeleiding tijdens chronische fase en op de organisatie en infrastructuur rondom zelfcontrole.
Daarbij wordt expliciet ingegaan op de rol van de patiënt, betrokken zorgverleners, klinisch chemici,
fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars, met aandacht voor samenwerking in de keten.
Wat betreft bloedglucosemeters stelt het document dat die moeten voldoen aan in het document nader
benoemde basiseisen en CE-markering. Bij het op de markt brengen van een nieuw type vindt een
initiële verificatie door een onafhankelijke instantie plaats waarbij volgens een vastgesteld protocol
wordt gecontroleerd op onder andere juistheid en precisie.
Status
De kwaliteitsstandaard wordt toegevoegd aan de NDF Zorgstandaard diabetes en maakt tevens als
Module voor diabeteshulpmiddelenzorg deel uit van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.
Dat is besloten binnen het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen (dd. 15 maart 2017) van het ministerie van
VWS.
Het document bevat tevens afspraken die om nadere uitwerking vragen, o.a. op het gebied van
implementatie. Ook is afgesproken dat er op termijn een online overzicht komt van alle meters die
voldoen, inclusief een tool die de patiënt en behandelaar ondersteunt bij het selecteren van een
passende meter. En er komt een onafhankelijke voorziening voor het melden en de registratie van
eventuele problemen met bloedglucosemeters en teststrips of cassettes.
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