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mmol/L

De diasend® Oplossing

Interpretatie
van de tabellen
en de grafieken
diasend is een universeel cloud-to-cloud systeem voor beheer van diabetes
dat het mogelijk maakt om de gegevens van glucosemeters, CGMs, FGMs,
insulinepompen en oplaadbare pennen uit te lezen.

Over de diasend® Oplossing

Voor het ziekenhuis
1. Steek de diasend® Transmitter in
het stopcontact

De diasend® oplossing

Op www.diasend.com worden gegevens geconsolideerd
en weergegeven - geen software installatie vereist. De
gegevens worden duidelijk en gestructureerd weergegeven
door middel van grafieken, tabellen en statistieken op een
beveiligde website.

We beschermen uw privacy

Het diasend® systeem werd ontwikkeld om uw persoonlijke
gegevens te beschermen. Alle gegevens worden bewaard
in een hoog kwalitatief gestandariseerd cloud systeem.Ons
privacy beleid voldoet aan en overstijgt de vereisten van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU)
2016/679 en wij werken binnen de grenzen van de nationale
wetgeving van de landen waarin diasend® actief is.
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van al uw
persoonlijke gegevens.
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2. Sluit het patiëntapparaat op de
diasend® Transmitter aan

3. Meld u aan bij uw diasend®
Clinic-account

”Diasend’s ability to integrate pump, meter and CGM
data into the same reports allows us to detect patterns
and establish cause/effect relationships rather than
playing guessing games.”
— Gary Scheiner MS, CDE (2014 AADE Diabetes Educator
of the Year)
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In deze referentiegids vindt u
informatie over een aantal van onze
rapporten.
De volgende rapporten zijn verder
ook beschikbaar in ons systeem:
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De hieropvolgende pagina’s geven een algemeen overzicht van de rapporten en grafieken die beschikbaar zijn in diasend®.
Het aanbod van functionaliteiten en apparaten verschillen per land. Dit kan de weergave van de rapporten op diasend® beïnvloeden.
Voor meer informatie over recente updates en nieuwe compatiebele apparaten, ga naar diasend.com.
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Meer controle zorgt voor een betere behandeling

FITNESS
APPS

MOBIELE APPS

Compatibel
met PC en Mac
METER

POMP

CGM APPARAAT

111111
000000000
11111111111
000000000
111111

Hoe het werkt
• Patiënt en zorgverlener zien dezelfde rapporten
• Meer dan 100 compatibele apparaten
• Mogelijkheid om gepersonaliseerde PDF rapporten te printen of te bewaren
• Patiënten thuis of in het ziekenhuis uploaden
• Mogelijkheid om data van meerdere apparaten op hetzelfde patiëntprofiel weer te geven
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Patiënten kunnen gegevens delen met een
of meerdere zorgverleners
Naast data van apparaten kunnen patiënten ook data delen van fitnessapps.

Patiënten kunnen
gegevens delen met
een of meerdere
zorgverleners

Patiënten kunnen makkelijk hun favoriete fitnessapp aan hun diasend account verbinden.

Op www.diasend.com/register kunnen patiënten gratis
registreren, van thuis uploaden en gegevens delen met
hun zorgverlener.
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Rapport informatie
diasend® zorgt ervoor dat u
gemakkelijk toegang heeft tot uw
glucose- , insuline- en CGM-waarden,
waardoor u een beter inzicht
krijgt in uw diabetesbehandeling.
diasend® biedt gepersonaliseerde
rapporten aan voor beide patiënt en
zorgverlener. Dit bewerkstelligt een
betere communicatie tussen beiden.

Compilatie Rapport
Biedt een algemeen overzicht aan van de data die werd
uitgelezen gedurende een bepaalde periode.

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

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.

Pompinstellingen Rapport
Bekijk en vergelijk pompinstellingen van verschillende
tijdsperiodes.

CGM Rapporten
Een duidelijke weergave van de data die de zorgverlener
helpt bij het herkennen van problemen. Het rapport “normale
dag” kan gebruikt worden voor het identificeren van glucose
waarden die zich uitstrekken over bepaalde periodes van de
dag.
Dag per Dag Rapport
Vergelijk verschillende tijdstippen van de dag of weekdagen
met weekends op een eenvoudige manier. Dit geeft de patiënt
inzicht in hoe bepaalde activiteiten een invloed hebben op de
waarden.
Insuline Bolus Rapport
De patronen zichtbaar in dit rapport, kunnen helpen bij het
begeleiden van de patiënt.
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Het Vergelijking-Tabel 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.
Instellingen
Leg hier de standaard glucose streefwaarden vast die gebruikt
worden binnen het kliniek account. Gepersonaliseerde PDF
rapporten kunnen hier ook aangemaakt worden.

Glucose Normale dag

Glucose
NORMALE DAG

Een 24 uren overzicht van alle
glucosewaarden als een standaard
dag weergegeven.

1

4

2

3

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

1

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

2

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

3

Klik hier om het gemiddelde
te tonen.

4

Statistieken kunnen onderaan
elk rapport teruggevonden
worden.
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Glucose Trend

Glucose

TREND

Een trend overzicht van
glucosewaarden over een bepaalde
periode.

1
2
3

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

1

Klik hier om lijnen te tonen.
Extra parameters beschikbaar
indien u over het diasend®
zwangerschapspakket
beschikt.

3 3
Gemiddelde

8

1

2

Glucose Metersettings

Glucose

METER SETTINGS
Dit toont de geavanceerde
instellingen voor bepaalde meters.
Meterinstellingen variëren
afhankelijk van de meter die werd
uitgelezen.

1
Correctie streefwaarde

2

Correctiefactor

Instelling

Waarde

Instelling

De hele dag

5 mmol/L-8mmol/L

De hele dag

I:C (porties optioneel)
Waarde

Instelling

Waarde

-25 %

Ochtend

10g

Middag

12 g

Avond

14 g

Ziekte

8g

2
Gezondheidsevenementen

Algemeen
Waarde

Instelling

Waarde

Maaltijdafwijking

4.2 mmol/L

Oefening 1

-25 %

Snackgrens

20 g

Oefening 2

-42 %

Actieve time-out

02:45:00

Stress

22 %

Afwijking time-out

01:30:00

Ziekte

33 %

Bolus advice

Aan

Premenstrueel

16 %

Instelling

1

Voorbeeld van de
meterinstellingen van een
Freestyle InsuLinx.

2

Voorbeeld van de
meterinstellingen van een
Aviva Combo.

Tijdsblokkering
Instelling

00:0006:30

06:3012:30

12:3018:30

18:3022:30

22:3000:00

Doelinterval min

3.8 mmol/L

4 mmol/L

4.4 mmol/L

3.5 mmol/L

4.4 mmol/L

Doelinterval max

6.6 mmol/L

8.1 mmol/L

8.2 mmol/L

8.5 mmol/L

6.7 mmol/L

Koolhydratenverhouding, insuline

1.9 U

2.6 U

2.1 U

2.5 U

2U

Koolhydratenverhouding, koolhydraten

11 g

13 g

14 g

15 g

12 g

Insulinesensitiviteit, insuline

0.9 U

0.7 U

3.1 U

1.8 U

50 U

Insulinesensitiviteit, koolhydraten

2.9 mmol/L

0.4 mmol/L

54.3 mmol/L

3.3 mmol/L

36 mmol/L

9

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 (p 21)
en glucose trend (p 8).

1

Selecteer “Patiëntprofiel”.

2

Klik op “Klap
registratieformulier uit”.

3

Vink “permanente
intervallen” aan.

4

Stel de maaltijd intervallen in.

5

Klik op “Sla
patiëntinformatie op”.

2

3
4

5
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1

CGM Normale dag

CGM
NORMALE DAG

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

5

1

AGP

Boxdiagram

2

3

4

Modal

Modaal

1

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

2

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

3

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.

4

De maximum- en minimum
waarden worden ook getoond.

5

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

CGM
STATISTIEKEN

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.

1

12

Statistieken van een
bepaald uur.

1

Insuline Week

Insuline
WEEK

Dagelijks- en wekelijkse basaal en
bolus verdeling.

1

2

1

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

2

De wekelijkse insuline
verdeling kan bekeken
worden in het taartdiagram.
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“Since placing diasend® in our
department, use of data in the
consultation process has changed from
an occasional labour intensive process
into a routine simple part of nearly all
our consultations.”
— Dr. Iain Cranston
Consultant Physician, UK

“The ability to seamlessly send the bg meter
or pump upload from diasend to our patient’s
electronic medical record saves time and
allows our diabetes educators, nurses and
endocrinologists to spend more time providing
direct patient care and much needed diabetes
education.”
— Dr. Joy M Valvano
RD CDE, US
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Insuline Bolus doses

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.

1
1

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.
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Insulinepomp settings
Insuline
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.

1

Selecteer en bekijk de
pompinstellingen voor
elke upload.

2

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

3

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).

4

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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PUMPINSTELLINGEN

1
4

4

Let op! Alle rapporten worden gegenereerd als PDF bestanden.

2

3

Vergelijk pompinstellingen

(UITGEPRINTE VERSIE VAN DE POMPINSTELLINGEN VERGELIJKING)

Patiënt:
Patiënt-ID:

Jane Doe

Glucosemeters:

-

Insulinepomp:

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

26-02033-16

1

Insuline: Vergelijking van de pompeinstellingen (13/04/2016 - 26/04/2016)
Insulinepompinstellingen voor serienummer: 26-02033-16 (Animas Vibe). Het rapport vergelijkt de instellingen van de laatste acht uploads. Wijzigingen worden gemarkeerd.
Upload datum: 08/08/2014

18/08/2014

19/08/2014

01/09/2014

21/01/2015

27/04/2015

09/11/2015

26/04/2016

Algemeen
Index taalselectie

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Engels

Laatste toetsdruk tot time-out display

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

Automartisch uitschakelen pomp

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Automatisch uitschakelen na

16 u

16 u

16 u

16 u

16 u

16 u

16 u

16 u

2 u limiet

30 E

30 E

30 E

30 E

30 E

30 E

30 E

30 E

Afsluitingsgevoeligheid

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Actieve Insuline (IOB/insulin on board)

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Duur Insuline aanwezig

4u

4u

4u

4u

4u

4u

4u

4u

Ziektedagen, BG boven grenswaarde

17 mmol/L

17 mmol/L

17 mmol/L

17 mmol/L

17 mmol/L

17 mmol/L

17 mmol/L

17 mmol/L

Ziektedagen, ketonen controleren

2u

2u

2u

2u

2u

2u

2u

2u

Ziektedagen, BG controleren

2u

2u

2u

2u

2u

2u

2u

2u

Waarschuwingsniveau reservoir bijna leeg

40 E

40 E

40 E

40 E

40 E

40 E

40 E

40 E

Tijdsindeling

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

BG-eenheid

mmol/L

mmol/L

mmol/L

2

mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

Audiobolus inschakelen

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Toedieningsstap audiobolus

0.5 E

0.50,5
EE

0.5 E

0.5 E

0.5 E

0.5 E

0.5 E

0.5 E

Geavanceerde bolusopties inschakelen

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Bolusherinneringsopties inschakelen

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Toedieningssnelheid bolus

Normaal

Normaal
Verlengd

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

Bolus

1

De datum wanneer de pomp
werd uitgelezen.

2

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

Pagina 1
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Insuline Boluscalculator

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.
Het rapport geeft weer:

1

De effectief toegediende
Insulinedosis.

2

De insulinedosis berekend
door de boluscalculator.

3

Het bolus type.

4

Pre-Bolus BG waarde.

5

Post-Bolus BG waarde.
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1

2

3

4

5

Vergelijking tabel

Vergelijking
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.

5
2

3

66g

8U

1

6

7.2m

3.5m

7
4
2.7U

1

De alleenstaande nummers zijn
glucose metingen.

2

“g” staat voor het aantal gram
koolhydraten.

3

“U” staat voor het aantal
eenheden van insuline.

4

De omkadering geeft aan dat er
een correctie plaatsvond.

5

Geeft een pompactiviteit weer.

6

7

Rood = waarde boven de
streefwaarden
Blauw= waarde onder de
streefwaarden
Groen = waarde binnen de
streefwaarden
Dagelijks gemiddelde waarde.
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Vergelijking Dag per dag

Vergelijking

DAG PER DAG

1

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

1

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

2

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

3

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

4

Deze taartgrafiek is een
weergave van de totale
dagelijkse basaal- en bolusverdeling.

5

In deze grafiek kunnen zowel
de koolhydraten, de CGM
kalibraties en de CGM waarden
teruggevonden worden.
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4

5
5
2
3

Patiënt:
Patiënt-ID:

Jane Doe

Vergelijking Dag per dag overzicht (PDF voorbeeld)

Glucosemeters:

-

Insulinepomp:

26-02033-16

Vergelijking : Overzicht van dag tot dag (19/08/2014 - 01/09/2014)
Dinsdag 19/8

Woensdag 20/8

1

Donderdag 21/8

Patiënt:
Patiënt-ID:

Jane Doe

Glucosemeters:

-

Creëer een 2-wekelijks PDF overzicht!

Vrijdag 22/8

Insulinepomp:

Zaterdag 23/8

26-02033-16

Vergelijking : Overzicht van dag tot dag (19/08/2014 - 01/09/2014)
Dinsdag 19/8

Dinsdag 26/8

Woensdag 20/8

Woensdag 27/8

Dinsdag 26/8

Woensdag 27/8

Donderdag 21/8

Vrijdag 22/8

Donderdag 28/8

Donderdag 28/8

Vrijdag 29/8

Zaterdag 23/8

Zondag 24/8

Vrijdag 29/8

Zaterdag 30/8

Maandag 25/8

ZondagRapporten
24/8
Alle diasend®
kunnen Maandag 25/
aan de hand van een PDF Wizard op
een eenvoudige en snelle manier
geëxporteerd en uitgeprint worden.
Op pagina 23 vindt u meer informatie
omtrent het opzetten van deze
gepersonaliseerde PDF rapporten
terug.

1

Zaterdag 30/8

Zondag 31/8

Klik hier voor een dag per
dag overzicht, gebundeld per
week, waardoor u gemakkelijk
verschillende weken met elkaar
kan vergelijken.
Zondag 31/8

Maandag 1/9

Maandag 1/9
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Compilatie rapport

Compilatie

Een verzameling van glucosemeters- ,
insulinepompen- en CGM data. Kijk hier
voor een algemeen beeld van alle data
die werd uitgelezen voor de gekozen
tijdsperiode.

1

Bekijk de gemiddelde BG
waarden en SD per tijdsinterval.

2

Bekijk gedetailleerde CGM
gegevens zoals dagelijkse
gemiddelden per tijdsinterval
en de AUC waarden (area under
the curve).

3

Evalueer insuline pomp- en
koolhydraten waarden zoals
bijvoorbeeld de gemiddelde
duur tussen cannule
vervangingen of primes.

1

Glucose (mg/dL)

CGM (mg/dL)

2
Insulin

3

22

PDF Wizard

4



1
2

Biedt de mogelijkheid om een
gepersonaliseerd PDF rapport
samen te stellen. Elke gebruiker
kan zo een PDF rapport naar eigen
keuze aanmaken.

3
5

1

Selecteer een eind
datum voor het gewenste
tijdsinterval.

2

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

3

Selecteer het tijdsinterval
per rapport.

4

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

5

De PDF wizard functie kan
u ook terugvinden in het
account onder “Instellingen”.
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diasend® has been an invaluable tool in improving clinic workflow. It
eliminates the need for multiple software programs for various meters
and insulin pumps and removes the hassle of these software programs
often being incompatible with our computers network. Also, with
providers located in multiple clinic locations diasend allows us to access
patient clinical data at any location since data is not stored on a local
hard drive. I cannot imagine running a busy Endocrine practice without
diasend.
— Lori
Practice Manager, US

Contacteer ons
nederland@diasend.com
Nederland kantoor
+31 (0) 800 0235 145

Zweden kantoor
+46 31 762 88 88

diasend® is bedoeld voor het uitlezen van gegevens van glucose meters en insuline pompen
naar een databank, door zowel individuen van
thuis uit als zorgverleners in het ziekenhuis, ter
ondersteuning van de diabetes begeleiding.
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