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diasend® is bedoeld voor gebruik door individuen of zorgverleners in de thuisomgeving of in zorginstellingen om 
gegevens van apparaten voor thuismonitoring zoals glucosemeters en insulinepompen naar een serverdatabase 
te sturen ter ondersteuning van diabetesmanagement. Het apparaat is bedoeld voor professioneel gebruik en 
verkoop aan particulieren. 
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INTRODUCTIE

Overzichtspagina 
Hier ziet u de belangrijkste grafieken voor het analyseren 
van glucose, insuline, koolhydrateninname en activiteit 
dicht bij elkaar, zodat u direct een overzicht krijgt van het 
patiëntenprofiel. 

Glucose Normale dag Rapport
Kan gebruikt worden voor het identificeren van patiënten 
die niet regelmatig testen of om patronen te herkennen 
binnen een tijdsperiode. Ook CGM statistieken zoals de 
standaard afwijking en gemiddelde per uur kan men hier 
terugvinden.

CGM Reports 
Geeft gegevens duidelijk weer om de behandelaar te 
helpen bij het identificeren van probleemgebieden 
en/of -tijden voor elke patiënt. U kunt het CGM-
standaarddagrapport gebruiken om de CGM-metingen 
per moment van de dag te identificeren of de CGM-
statistieken bekijken om SD en gemiddelden per uur te 
controleren.

Insuline Bolus Rapport
De patronen zichtbaar in dit rapport, kunnen helpen bij 
het begeleiden van de patiënt.

Boluscalculator Rapport
Geeft de verschillen aan tussen wat de pomp heeft 
berekend en wat de patiënt heeft toegediend.

Pompinstellingen Rapport
Bekijk en vergelijk pompinstellingen van verschillende 
tijdsperiodes.

Patiëntoverzicht 
Het patiëntoverzicht is bedoeld om klinieken beter in 
staat te stellen patiënten die extra ondersteuning nodig 
hebben snel te identificeren en te helpen. U kunt ze 
hierdoor bekijken op een manier die het beste past bij uw 
workflow.

Deze weergave bevat alle patiënten met CGM-gegevens. 
Voor de berekeningen worden hun gegevens van de 
afgelopen 14 dagen gebruikt.

Het is mogelijk om de patiënten te sorteren op:
• Time In Range (%), een bereik dat is ingesteld  

door Glooko
• Ernstig laag (%) onder 3,0 mmol/L respectievelijk  

54 mg/dL
• CGM-duur (%) 
• Laatste CGM-meting (datum)

The Comparison Logbook/Table Report 
Geeft de behandelaar inzicht in glucosemetingen, 
koolhydrateninname en canulevullingen, evenals 
bolussen, priming en opgeschorte gebeurtenissen, die 
helpen bij de evaluatie van gebeurtenissen per tijd en dag 
(en kan helpen bij het identificeren van patronen). In deze 
rapportweergave worden ook ketonen weergegeven als 
deze in de meter wordt opgeslagen. 

Instellingen
Leg hier de standaard glucose streefwaarden vast 
die gebruikt worden binnen het kliniek account. 
Gepersonaliseerde PDF rapporten kunnen hier ook 
aangemaakt worden.

diasend® verbetert diabetesmanagement door gegevens van bloedglucosemeters, CGM ś, insulinepompen, pennen en 
activiteitentrackers te verzamelen. Deze informatie op één plek biedt veel inzicht. Gegevens kunnen eenvoudig worden 
geüpload, op afstand via de app of in de kliniek, en veilig worden gedeeld en gevisualiseerd in bruikbare tabellen en 
grafieken. Dit creëert een solide basis die samenwerking en betrouwbare behandelingsbeslissingen mogelijk maakt. 
diasend® is compatibel met de overgrote meerderheid van de beschikbare diabetesapparaten, waardoor mensen met 
diabetes en hun zorgteams zelf kunnen kiezen voor een bepaald diabetesapparaat.
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1. SAMENVATTING

1

2

3

1. SAMENVATTING

De overzichtspagina is bedoeld om u een snel overzicht 
te geven van de gegevens die beschikbaar zijn per patiënt 
voor een geselecteerd tijdsinterval.

Gebruik deze TIme-in-Range-grafiek om 
glucosegegevens van CGM-systemen of BG-meters 
te analyseren. Met de wisselfunctie boven de grafiek 
kunt u wisselen tussen CGM en BG.

Deze grafiek toont u de verdeling van de 
glucosegegevens in segmenten van 2 uur over een 
standaarddag. De onderstaande tabel geeft de 

2

3

1

gemiddelde glucosewaarde en standaardafwijking 
weer. 

Met de wisselfunctie kunt u de gegevens per 
weekdag bekijken.

Bekijk snel de insulineverdeling, dagelijkse 
gemiddelde
dosis en standaardafwijking.

Klik op het plusteken om meer kerngetallen te zien.
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2. GLUCOSE   |   2.1 NORMALE DAG

Selecteer een middernacht tot middernacht 
of middag tot middag overzicht binnen een 
tijdsperiode naar keuze.

Waarden gerelateerd aan een bepaalde weekdag 
kunnen verbonden worden door een gekleurde lijn.

Klik hier om het gemiddelde te tonen.

Statistieken kunnen onderaan elk rapport 
teruggevonden worden.

2

1

3

4

2.1 GLUCOSE NORMALE DAY 
Een 24 uren overzicht van alle glucosewaarden als een 
standaard dag weergegeven.

Kan gebruikt worden voor het identificeren van patiënten 
die niet regelmatig testen of om patronen te herkennen 
binnen een tijdsperiode. 

1

4

2 3
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Een trend overzicht van glucosewaarden over een 
bepaalde periode.

Dit rapport biedt ook de mogelijkheid om waarden 
te zien tijdens een bepaalde periode, zoals voor-en  
na maaltijd.

Klik hier om lijnen te tonen.

Extra parameters beschikbaar indien u over het 
diasend® zwangerschapspakket beschikt.

2. GLUCOSE   |   2.2 GLUCOSE TREND

1

2

3

2.2 GLUCOSE TREND

1 2

3
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2. GLUCOSE   |   2.3 GLUCOSE METERSETTINGS

 General       

Setting Value

Meal excursion 4.2 mmol/L

Snack limit 20 g

Active timeout 02:45:00

Offset timeout 01:30:00

 Health events       

Setting Value

Exercise 1 -25 %

Exercise 2 -42 %

Stress 22 %

Illness 33 %

Premenstrual 16 %

 Timeblock       

Setting
00:00-
06:30

06:30-
12:30

12:30-
18:30

18:30-
22:30

22:30-
00:00

Target interval min 3.8 mmol/L 4 mmol/L 4.4 mmol/L 3.5 mmol/L 4.4 mmol/L

Target interval max 6.6 mmol/L 8.1 mmol/L 8.2 mmol/L 8.5 mmol/L 6.7 mmol/L

Carb ratio, insulin 1.9 U 2.6 U 2.1 U 2.5 U 2 U

Carb ratio, carbs 11 g 13 g 14 g 15 g 12 g

Insulin sensitivity, insulin 0.9 U 0.7 U 3.1 U 1.8 U 50 U

Insulin sensitivity, carbs 2.9 mmol/L 0.4 mmol/L 54.3 mmol/L 3.3 mmol/L 36 mmol/L

Voorbeeld van de meterinstellingen van een 
Freestyle InsuLinx.

 Voorbeeld van de meterinstellingen van een Aviva 
Combo.

2

1

2.3 GLUCOSE METERSETTINGS
Dit toont de geavanceerde instellingen voor bepaalde 
meters.

Meterinstellingen variëren afhankelijk van de meter die 
werd uitgelezen.

2

1
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2. GLUCOSE  |  2.4 VOOR- EN NA MAALTIJD SETTINGS

Selecteer “Patiëntprofiel”.

Klik op “Klap registratieformulier uit”.

Vink “permanente intervallen” aan.

Stel de maaltijd intervallen in.

Klik op “Sla patiëntinformatie op”.

2

3

4

5

1

2.4 VOOR- EN NA MAALTIJD SETTINGS
U kan zelf kiezen om tijdsintervallen weer te geven. Zo 
kan u manueel de tijd voor- en na de maaltijd instellen. Dit 
wordt getoond in het rapport verglijking  
en glucose trend.

1

2

3

4

5
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Dit rapport toont een samenstelling van verschillende 
dagen waarbij de waarden worden getoond per uur.

De oranje lijn geeft het gemiddelde weer van de 
geselecteerde waarden.

De donkerblauwe zone geeft het interkwartielbereik 
aan. Dit betekent dat 50% van alle waarden zich 
binnen deze zone bevinden.

De lichtblauwe zone is een weergave van het 10e en 
het 90e percentiel. Dit betekent dat 80% van alle 
waarden zich binnen deze zone bevinden.

De maximum- en minimum waarden worden ook 
getoond.

De statistiekentabel onder de AGP-grafiek toont de 
aan CGM gerelateerde kerngetallen zoals Time-in-
Range en het percentage dat de CGM is gebruikt. 

Hier kan u klikken om de waarden weer te geven 
in een AGP rapport, Box plot diagram of modale 
grafiek.a

3. CGM   |   3.1 CGM NORMALE DAG

BOX PLOT MODAL

3.1 CGM NORMALE DAG

6

1 2 3

4

1

2

3

4

5

5
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Deze tabel is een gedetailleerde weergave van CGM 
statistieken over een bepaalde tijdsperiode, weergegeven 
per uur. Hier vindt u de standaard deviatie en gemiddelde
per uur terug.

Statistieken van een 1 bepaald uur.

3. CGM   |   3.2 CGM STATISTIEKEN

1

3.2 CGM STATISTIEKEN

1
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1

 Wanneer de insulinetoediening wordt opgeschort 
door de insulinepomp, wordt dit in diasend® als een 
rode balk weergegeven. Bovendien zal de blauwe 
basislijn tot nul dalen.

4. INSULINE   |   4.1 INSULINE PER DAG

1

4.1 INSULINE PER DAG INCLUSIEF  
GEGEVENS VAN LGS/PLGS

Sommige insulinepompen die momenteel op de markt 
zijn hebben een functie waardoor het mogelijk is om 
automatisch de toediening van insuline op te schorten en 
weer te hervatten.  
 
De toediening van insuline zal worden opgeschort 
wanneer het bloedglucoseniveau laag is of wanneer 
wordt voorspeld dat het binnen een bepaalde tijd laag zal 
zijn, en worden hervat zodra het bloedglucoseniveau is 
gestegen. 

De termen Low Glucose Suspend (LGS) en Predictive 
Low Glucose Suspend (PLGS) worden momenteel 
gebruikt in diasend®. In de Tandem T:Slim X2 wordt dit 
Basal-IQ genoemd.

1
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4. INSULINE   |  4.2 INSULINE WEEK

Dagelijks- en wekelijkse basaal en bolus verdeling.

Dagelijkse basaal-bolus waarden kunnen bekeken 
worden in het staafdiagram.

De wekelijkse insuline verdeling kan bekeken 
worden in het taartdiagram.

4.2 INSULINE WEEK

1
2

1

2
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1

4.3 INSULINE BOLUS DOSES
Dagelijkse bolus inname weergegeven in een grafiek.

De patronen zichtbaar in dit rapport, kunnen helpen bij 
het begeleiden van de patiënt.

U kan bijvoorbeeld zien wanneer een bolus niet werd 
toegediend.

Een combinatiebolus kan gebruikt worden voor 
koolhydraatrijke maaltijden waarbij een percentage 
van de dosis onmiddelijk wordt toegediend en 
het overige deel wordt verspreid over een langere 
periode.

1

4. INSULINE   |   4.3 BOULUS DOSES
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Selecteer en bekijk de pompinstellingen voor  
elke upload.

Druk een vergelijking af van de laatste beschikbare 
pompinstellingen (zie  
pagina 17).

Hier kan u zowel de huidige als de oude pompsettings 
terugvinden. Deze data kan gebruikt worden om de 
instellingen op een eenvoudige manier te vergelijken en 
aanpassingen te maken indien nodig.

4.4 INSULINEPOMP SETTINGS

1

2

3

4

4. INSULINE   |   4.4 INSULINEPOMP SETTINGS

5

4
2 3

Note! All reports are generated as PDF files. 

1

Selecteer een van deze opties om de beschikbare
pompinstellingen uit te  printen naar ofwel een  
uitgebreide- of een compacte versie waarbij 
instellingen op 1 pagina komen te staan (zie pagina 
22 voor een voorbeeld hiervan).

Bekijk de bolus, basaal, algemene en CGM 
instellingen. Hier kan u ook de I:K ratio, de IGF en 
BGstreefwaarden terugvinden.
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4. INSULIN   |   4.5 VERGELIJK POMPINSTELLINGEN

Insuline: Vergelijking van de pompeinstellingen (25/07/2018 - 07/08/2018)
Insulinepompinstellingen voor apparaat: 35-47824-16(Animas Vibe). Het rapport vergelijkt de instellingen van de laatste acht uploads. Wijzigingen worden gemarkeerd.

Upload datum: 28/08/2017 26/09/2017 30/10/2017 28/12/2017 04/03/2018 06/04/2018 12/06/2018 07/08/2018

Bolus

Audiobolus inschakelen Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld

Toedieningsstap audiobolus 1.0 E 1.0 E 1.0 E 1.0 E 1.0 E 1.0 E 1.0 E 1.0 E

Geavanceerde bolusopties inschakelen Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld

Bolusherinneringsopties inschakelen Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld Uitgeschakeld

Toedieningssnelheid bolus Normaal Normaal Normaal Normaal Normaal Normaal Normaal Normaal

Max bolus 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E

Upload datum: 28/08/2017 26/09/2017 30/10/2017 28/12/2017 04/03/2018 06/04/2018 12/06/2018 07/08/2018

Basaal

Max basaal 8 E/u 8 E/u 8 E/u 8 E/u 8 E/u 8 E/u 8 E/u 8 E/u

Actieve basaalprogramma 1 1 1 1 1 2 2 2

Patiënt: Adam (Demo) Smith Afdruk datum: 16/02/2021
Patiënt-ID: Pump and CGM

Glucosemeters: - Insulinepomp: 35-47824-16 Insulinepennen: -

Moet dit rapport in uw EMR? Neem vandaag contact op met Diasend! emr@diasend.com Pagina 1

PRINTED COMPARISON OF PUMP SETTINGS

Dit rapport is een weergave van de pompinstellingen 
die we doorkregen bij de laatste uploads. Aanpassingen 
kunnen zo gemakkelijk geanalyseerd worden.

De datum wanneer de pomp werd uitgelezen.

Alle wijzigingen, in vergelijking met de laatste 
upload naar diasend®, worden gemakshalve extra 
gemarkeerd.

4.5 VERGELIJK POMPINSTELLINGEN

1

2

1

2
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4. INSULINE   |   4.6 INSULINE BOLUSCACULATOR

Het rapport geeft weer:
 
De effectief toegediende Insulinedosis.

De insulinedosis berekend door de boluscalculator.

Het bolus type.

Pre-Bolus BG waarde.

Post-Bolus BG waarde.

2

1

3

4

5

4.6 INSULINE BOLUSCALCULATOR
Een overzicht van afwijkende bolussen. Dit rapport geeft 
weer welke bolus de pomp heeft berekend in vergelijking 
met de effectieve bolus die door de patiënt werd 
toegediend.

1 2 3 4 5
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Een weergave per dag met gegevens van slimme 
insulinepennen, waaronder langwerkende, kortwerkende 
en gemengde insuline.

In het bovenstaande voorbeeld wordt de 
langwerkende insulinedosis op een ander tijdstip 
toegediend vergeleken met de andere dagen. 

1

4.7 OVERZICHT INSULINEDOSIS 
(PENWEERGAVE)

1

4. INSULINE   |   4.7 OVERZICHT INSULINEDOSIS (PENWEERGAVE)
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De omkadering geeft aan dat er een correctie 
plaatsvond.

Geeft een pompactiviteit weer.

Geel  = boven doelbereik
Rood  = onder doelbereik
Groen  = binnen doelbereik

Dagelijks gemiddelde waarde.

5. VERGELIJKING   |   5.1 TABEL

Geconsolideerde weergave van insulinepompen en 
glucose meters in een tabel. Dit rapport geeft de 
zorgverlener inzicht in: glucosemetingen, inname van 
koolhydraten , canule vullingen, bolussen, ketonen, 
priming en wanneer de pomp werd gestopt. Dit 
ondersteunt de zorgverlener bij het evalueren van de data 
en het herkennen van patronen. 

De alleenstaande nummers zijn glucose metingen.

“g” staat voor het aantal gram koolhydraten.

“U” staat voor het aantal eenheden van insuline.

2

1

3

4

6

7

5

7.2m

2.7U

5.1 VERGELIJKING TABEL

2

1

3

5

4

6

7
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Deze taartgrafiek is een weergave van de totale 
dagelijkse basaal- en bolus-verdeling.

In deze grafiek kunnen zowel de koolhydraten, de 
CGM kalibraties en de CGM waarden teruggevonden 
worden.

5. VERGELIJKING   |   5.3 DAG PER  DAG

Geconsolideerde weergave van insulinepomp-, 
glucosemeter- en CGM data in tabellen en grafieken. 

Klik hier voor een 2-wekelijks overzicht op 1 pagina 
(zie ook pagina 21).

Meer info omtrent pompactiviteiten en -alarmen 
kunnen hier teruggevonden worden.

De bolus- en basaal grafiek toont alle insuline 
waarden zoals basaal profiel, bolus dosis en 
combinatie bolussen.

2

3

5.2 VERGELIJKING DAG PER DAG

2 3

5

4

1

5

1

4

5



21

5. VERGELIJKING   |   5.2 VERGELIJKING DAG PER DAG (PEN VIEW)

Een weergave per dag met geconsolideerde gegevens 
van slimme insulinepennen en CGM's in een tabel en als 
grafiek.

De langwerkende insuline wordt gepresenteerd als 
een balk (donkerblauw) samen met de balken voor 
kortwerkende insuline (lichtblauw).

De dagelijkse verdeling van langwerkende en 
kortwerkende insuline is te zien in het taartdiagram.

Wanneer een kleine dosis insuline (2 eenheden of 
minder) in de nabijheid van een andere dosis wordt 
weergegeven, kan dit duiden op een airshot.

2

3

5.3 VERGELIJKING PER DAG
(PENWEERGAVE)

1

1
3

2



2222  22  

5. VERGELIJKING   |   5.4 VERGELIJKING DAG PER DAG OVERZICHT

1

5.4 VERGELIJKING DAG PER DAG OVERZICHT 
(PRINT TO PDF)

1

Vergelijking : Overzicht van dag tot dag (05/06/2014 - 18/06/2014)
Donderdag 5/6 Vrijdag 6/6 Zaterdag 7/6 Zondag 8/6 Maandag 9/6 Dinsdag 10/6 Woensdag 11/6

Donderdag 12/6 Vrijdag 13/6 Zaterdag 14/6 Zondag 15/6 Maandag 16/6 Dinsdag 17/6 Woensdag 18/6

Patiënt: Pump with CGM Demo 2 mmol Afdruk datum: 16/02/2021
Patiënt-ID: Zwangerschapsweek: -

Glucosemeters: - Insulinepomp: 99-12345-99 Insulinepennen: -

Moet dit rapport in uw EMR? Neem vandaag contact op met Diasend! emr@diasend.com Pagina 1

Vergelijking : Overzicht van dag tot dag (05/06/2014 - 18/06/2014)
Donderdag 5/6 Vrijdag 6/6 Zaterdag 7/6 Zondag 8/6 Maandag 9/6 Dinsdag 10/6 Woensdag 11/6

Donderdag 12/6 Vrijdag 13/6 Zaterdag 14/6 Zondag 15/6 Maandag 16/6 Dinsdag 17/6 Woensdag 18/6

Patiënt: Pump with CGM Demo 2 mmol Afdruk datum: 16/02/2021
Patiënt-ID: Zwangerschapsweek: -

Glucosemeters: - Insulinepomp: 99-12345-99 Insulinepennen: -

Moet dit rapport in uw EMR? Neem vandaag contact op met Diasend! emr@diasend.com Pagina 1
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Biedt de mogelijkheid om een gepersonaliseerd PDF 
rapport samen te stellen. Elke gebruiker kan zo een PDF 
rapport naar eigen keuze aanmaken.

Selecteer een eind datum voor het gewenste 
tijdsinterval.

De PDF wizard biedt de mogelijkheid om zelf te 
kiezen welke rapporten worden opgenomen.

Selecteer het tijdsinterval per rapport.

6.1 PDF WIZARD

6. PDF WIZARD   |   6.1 PDF WIZARD

In de patiëntenlijst kan u vervolgens kiezen voor een 
van deze vooropgestelde rapporten.

De PDF wizard functie kan u ook terugvinden in het 
account onder “Instellingen”.1

4

5

2

3

1

2 3

4

5

5.4 VERGELIJKING DAG PER DAG OVERZICHT 
(PRINT TO PDF)
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Contacteer ons:
Customer Care: 0800-0235 145 
E-mail: nederland@diasend.com 
Web: www.support.diasend.com 
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