
Controle van uw glucosemeter

Met toestemming van uw huisarts kunt u uw bloedsuikermeter(s) jaarlijks 

laten controleren door ZekerWeten. In deze folder staat beschreven hoe de 

controle in zijn werk gaat.



U maakt als diabetespatiënt gebruik van een glucosemeter om uw glucose-

waarden te meten. Voor het instellen van uw bloedsuiker(glucose)gehalte is 

het belangrijk dat u de juiste glucosewaarden meet. Een verkeerde bloedaf-

name, een afwijkende glucosemeter, verlopen meetstrips of stoorfactoren 

kunnen leiden tot foutieve bloed glucosewaarden. Of u met uw meter en 

strips de juiste glucosewaarden meet, kunt u (op verzoek van uw arts) laten 

controleren door ZekerWeten. 

Waar kunt u terecht voor de test? 
U kunt tussen 7.00 uur en 17.00 uur terecht bij de bloedafnamelocaties van 

ZekerWeten in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar, Rijnstate Velp of Rijn-

state Arnhem-Zuid. U kunt ook op afspraak terecht. Kijk op www.zekerwe-

ten.nl voor het maken van een afspraak.

Daarnaast kunt u terecht op een van onze prikposten in de regio. 

Kijk op www.zekerweten.nl/controleglucosemeter voor de locaties en ope-

ningstijden.

 



Wat neemt u mee? 
Uw eigen glucosemeter, meetstrips (let op de houdbaarheid) en •	

prikpen;

Deze folder. U kunt uw gegevens alvast op de achterzijde invullen. •	

De folder moet wel voorzien zijn van een stempel of paraaf van de 

aanvragend huisarts;

Indien aanwezig, het laboratorium aanvraagformulier van de •	

huisarts. Dit is niet nodig als de folder een stempel of paraaf van de 

huisarts heeft;

Uw Rijnstatekaart of identiteitsbewijs; •	

Uw verzekeringsgegevens.•	

De bloedafname
U meldt zich met deze folder of het laboratorium aanvraagformulier bij 

de receptie van de bloedafnamelocatie. Vervolgens neemt een van onze 

bloedafnamemedewerkers een buisje bloed uit uw arm af voor onderzoek in 

ons laboratorium. Na deze bloedafname meet u zelf uw glucose zoals u dat 

gewend bent met uw eigen meter, strips en prikpen. 

Goedkeuring van de meter
Wij vergelijken uw eigen gemeten glucosewaarde met de waarde die het 

laboratorium meet. Zijn er geen verschillen, dan wordt uw meter goedge-

keurd. U en uw arts krijgen na een week een keuringsbericht via de reguliere 

post. Informatie over de keuring van uw meter kunt u ook vinden in uw 

patiëntenportaal Mijn Rijnstate. 

Vragen 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ZekerWeten,  Laboratorium 

Informatielijn, telefoonnummer 088 - 005 7777.

Welkom bij ZekerWeten
U mag zelf kiezen waar en door wie u diagnostisch onderzoek laat uitvoeren. 

Kiest u voor ZekerWeten, dan gaat u voor snelheid en gemak maar bovenal 

voor de beste diagnostische expertise.  Omdat we verbonden zijn met Rijn-



ZekerWeten

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

088 - 005 5126

 

info@zekerweten.nl

www.zekerweten.nl

 

 @zekerwetenvooru

state profiteert  u direct van de expertise van de medisch specialisten van 

het ziekenhuis. Bovendien kunt u hierdoor rekenen op de inzet van de beste 

apparatuur en meetinstrumenten.

Registratie gegevens Opdracht arts, paraaf of stempel.

Uw persoonlijke gegevens 

patiëntnummer :  .....................................................................................................................................

naam :  .....................................................................................................................................

geboortedatum :  .....................................................................................................................................

geslacht :  .....................................................................................................................................

telefoonnummer :  .....................................................................................................................................

Gegevens glucosemeter

firma en type :  .....................................................................................................................................

serienummer meter :| ....................................................................................................................................

gebruikte strips  :  .....................................................................................................................................

houdbaarheidsdatum strips:  ...................................................................................................................

Uitslag glucosemeting 

(mmol/l)

datum:  ..............................................

Wetenschappelijk onderzoek
Lichaamsmateriaal dat overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden ge-

bruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze. Dat wil zeggen dan niet meer 

kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Als u hier bezwaar 

tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken.
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