
 

 

Nieuwe service laboratorium Rijnstate 

Jaarlijkse keuring bloedglucosemeter voor beste 

garantie op betrouwbare metingen 
 

 

Meet een bloedglucosemeter wat het moet meten? Is de meter wel geschikt voor de 

patiënt, zijn er bijvoorbeeld geen individuele stoorfactoren die de meting beïnvloeden? 

Voor de Diabetes patiënt is een betrouwbare en nauwkeurige meting cruciaal.  

 

Het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Rijnstate biedt sinds kort 

alle patiënten met diabetes in haar verzorgingsgebied de mogelijkheid om jaarlijks hun 

bloedglucosemeters voor zelfmanagement te laten controleren op juistheid.  

 

Deze service past binnen de gezamenlijke visie van de Diabetesvereniging Nederland 

(DVN) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) en is nodig om een 

optimale diabeteszorg te kunnen blijven leveren ondanks het toenemend aantal 

bloedglucosemeters waarvan de kwaliteit niet of in onvoldoende mate bewezen is. 

 

Vernieuwde kwaliteitsnormen 

Vanaf 2016 moeten alle bloedglucosemeters in Nederland voldoen aan de recent 

vernieuwde ISO-richtlijn (ISO 15197: 2013). Deze nieuwe kwaliteitsnormen hebben 

mogelijk ook gevolgen voor de bloedglucosemeters van uw patiënten. Momenteel 

voldoen slechts 25 van de 64 bloedglucosemeters aan deze nieuwe richtlijn en hebben 

een bewezen afwijking van minder dan 15%. Een betrouwbare en nauwkeurige meting is 

cruciaal, zeker bij insulineafhankelijke diabetes.  

Goedkeuring conform ISO 15197:2013 wordt verleend op basis van eenmalige keuring. 

Echter alléén een jaarlijkse keuring biedt garantie op deugdelijke metingen. Behalve 

kwaliteit van de meter zelf, is ook kwaliteit van de uitvoering van de test cruciaal voor 

een betrouwbare uitslag. Goede instructie en educatie zijn noodzakelijk. Ondanks dat de 

meter juiste bloedglucosewaarden kan rapporteren kan het zijn dat de meter desondanks 

niet geschikt is voor een patiënt. Stoorfactoren in het bloed, bijvoorbeeld als gevolg van 

een verstoorde lever- en/of nierfunctie, kunnen leiden tot metingen die veel hoger of 

lager zijn dan de werkelijke bloedglucosewaarden. Door controle en begeleiding vanuit 

het KCHL kunnen deze afwijking aan het licht gebracht worden. 

 

Procedure jaarlijkse controle bloedglucosemeter door het KCHL 

De glucosewaarde die door de patiënt met zijn of haar eigen meter en strips wordt 

gemeten, worden vergeleken met de bijbehorende (veneuze) glucosewaarden die met 

een laboratoriummethode in duplo wordt gemeten. Bovendien worden eventuele 

afwijkingen in laboratoriumglucosewaarden gecorrigeerd aan de hand van landelijk 

gebruikte SKML juistheidverificatiemateriaal. Deze procedurecontrole is essentieel anders 

dan die momenteel door andere partijen worden aangeboden. Zij controleren de 

glucosemeters onvoldoende op juistheid en geschiktheid door enkel gebruik te maken 

van een glucosehoudende controlevloeistof.  

 

Wanneer de glucosemeter een te grote afwijking laat zien, wordt de patiënt verzocht om 

zich met de strips en meter te melden op het KCHL. Daar wordt onder supervisie het 

onderzoek herhaald. Als opnieuw blijkt dat de glucosemeter een te grote afwijking heeft, 

dan keurt het KCHL de meter af en biedt tijdelijk een vervangende meter aan. Zowel de 

huisarts (middels Edifact) als de patiënt (per e-mail of reguliere post) worden op de 



hoogte gebracht of de betreffende meter goedgekeurd of afgekeurd is. Deze service geldt 

voor alle typen glucosemeters, dus ook als een patiënt meerdere glucosemeters in 

gebruik heeft bij het zelfmanagement.  

 

Kosten 

De kosten voor deze metercontrole zijn opgebouwd uit een ordertarief en twee 

glucosebepalingen, waarbij een totaalbedrag van 14,15 euro (NZA 2014) in rekening 

wordt gebracht bij de zorgverzekeraar. Net als overig laboratoriumdiagnostiek belasten 

deze kosten het eigen risico van de patiënt. Door deze metercontrole te laten 

samenvallen met het jaarlijks groot laboratoriumonderzoek, blijven de kosten beperkt tot 

het minimum van twee extra glucosebepalingen (à 3,54 euro) per meter. 

 

Wijze aanvraag 

Voor het aanvragen van een glucosemetercontrole verzoeken wij u aan de patiënt een 

laboratoriumaanvraagformulier of ondertekende folder mee te geven. 

  

Vanaf 1 juni 2014 kunnen patiënten zich tussen 8.00 uur en 16.30 uur zonder afspraak 

melden bij de bloedafnamelocaties in Rijnstate Arnhem, Rijnstate ziekenhuis Zevenaar, 

Rijnstate Velp en Rijnstate Arnhem-Zuid.  

 

Ook kunnen zij terecht op de volgende prikposten: 

Arnhem: Huisartsenpraktijk De Jachthoorn en Regina Pacis woonzorgcentrum 

Didam: Gezondheidscentrum Didam 

Duiven: STMG/wijkgebouw 

Westervoort: huisartspraktijk Dorpstraat 

Oosterbeek: gezondheidscentrum De Dennenkamp 

Wolfheze: Pro Persona gebouw medisch dienst 

 

Op www.rijnstate.nl/prikposten vindt u adressen en actuele openingstijden van deze 

prikposten. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze nieuwe service? Neem dan gerust contact op met Ester 

Raaijmakers, relatiebeheer KCHL. Telefoon 088 – 005 7715 of e-mail 

eraaijmakers@rijnstate.nl. 

 

Meer informatie vindt u op www.rijnstate.nl/lab 

 

 


