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Bij uw nieuwe meter worden drie boekjes geleverd:

•  Beknopte gebruiksaanwijzing Om te beginnen:
 Gebruik dit boekje om de meter in te stellen.

•  Standaardgebruiksaanwijzing:
 Dit boekje bevat aanwijzingen voor het werken 

met de standaardfuncties van de meter.

•  Uitgebreide gebruiksaanwijzing:
 Dit boekje bevat aanwijzingen voor het werken 

met de uitgebreidere functies van de meter.

Inleiding
Zelfs als de Accu-Chek Aviva Expert-meter niet uw eerste bloedglucosemeter is, adviseren wij u om de 
tijd te nemen om de beknopte gebruiksaanwijzing Om te beginnen, de Standaardgebruiksaanwijzing en de 
Uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname zorgvuldig door te lezen. Om op correcte en 
betrouwbare wijze van de meter gebruik te kunnen maken, dient u de bediening, de displaymeldingen en 
alle afzonderlijke functies van de meter te begrijpen.

Geschikt voor zelfcontrole

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service van de lokale 
vertegenwoordiging van Roche Diagnostics. Het adres hiervan vindt u aan het einde van de 
Standaardgebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over:

•  verkrijgen van Bolusadvies

•  berekening van Bolusadvies
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1.1 Overzicht
In dit hoofdstuk wordt belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het gebruik van Bolusadvies. Lees 
dit zorgvuldig en geheel door, voordat u Bolusadvies gaat gebruiken.

•  Wij adviseren u om uw instellingen van Bolusadvies met uw medische beroepsbeoefenaar te bespreken, 
voordat u deze functie instelt.

•  Bolusadvies is uitsluitend bedoeld voor gebruik door goed opgeleide personen, die zelf hun insulinetherapie 
uitvoeren.

•  Bolusadvies is uitsluitend beschikbaar, als u Bolusadvies op uw meter heeft ingesteld. Voor aanwijzingen 
voor het instellen van Bolusadvies, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.

•  Bolusadvies berekent de insulinedoses voor u op basis van meerdere, afzonderlijke gegevens, zoals:

•  de waarden, die u bij het instellen van Bolusadvies heeft ingevoerd

•  het resultaat van uw actuele bloedglucosemeting

•  de door u voor een maaltijd geschatte hoeveelheid koolhydraten

•  de status van uw actuele gezondheidsgebeurtenis

•  de verlaging van de bloedglucosespiegel door eerder toegediende correctiedoses

•  de invloed van uw laatste maaltijd op de bloedglucosespiegel
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i OPMERKING

•  Deze gebruiksaanwijzing bevat voorbeelden van displayweergaven. De displayweergaven in deze 
gebruiksaanwijzing kunnen er iets anders uitzien dan de displayweergaven op uw Accu-Chek 
Aviva Expert-meter. Als u vragen heeft over de displayweergaven van uw meter, kunt u contact 
opnemen met Roche.

•  Bloedglucose en bG hebben dezelfde betekenis en worden in de tekst door elkaar gebruikt.

w WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren.
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1.2 Voordat u Bolusadvies gebruikt
Beoogde gebruikersgroep

Zoals bij alle specialistische functies is ook voor het gebruik van Bolusadvies begrip van bepaalde informatie 
vereist. Door nauw samen te werken met uw medische beroepsbeoefenaar moet u volledig vertrouwd 
zijn met uw diabetesbehandeling. Daarnaast moet u ook in staat zijn om uw actuele situatie nauwkeurig 
te beoordelen. Bolusadvies berekent de bolussen voor u. Dit kan behulpzaam zijn bij het bepalen van 
de hoeveelheid insuline, die u op dit moment nodig heeft. De informatie, waarop de berekeningen van 
Bolusadvies zijn gebaseerd, moet door u worden geleverd.

Bolusadvies is niet in staat om uw actuele situatie onafhankelijk van uw eigen inschattingen te beoordelen. 
Bolusadvies kan eventueel foutief ingevoerde gegevens niet corrigeren. Dit is in het bijzonder van toepassing 
op de ingevoerde hoeveelheid koolhydraten. Ingevoerde gegevens, die bepaalde grenswaarden overschrijden, 
worden als zodanig herkend en als dit het geval is, wordt de aanwijzing gegeven om het ingevoerde 
gegeven te controleren en, indien noodzakelijk, te corrigeren. Zolang de ingevoerde gegevens echter binnen 
een bepaald toegestaan bereik liggen, kan uw meter de juistheid ervan niet controleren. Er wordt geen 
waarschuwingsmelding weergegeven, als de gegevens mogelijk (binnen de toegestane bereiken), maar toch 
onjuist zijn. Daarom is het belangrijk, dat u al uw ingevoerde gegevens zorgvuldig controleert.
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Veiligheidsinformatie met betrekking tot Bolusadvies

w WAARSCHUWING

•  Het is uitermate belangrijk, dat u de veiligheidsaanwijzingen in dit hoofdstuk opvolgt.

•  Controleer altijd of het resultaat overeenkomt met uw huidige fysieke conditie en pas de aanbevolen 
bolus eventueel aan.

•  Voer de in Bolusadvies ingevoerde acties altijd op het juiste moment uit. Eet de door u ingevoerde 
hoeveelheid koolhydraten en dien de insulinedosis toe.

•  Bolusadvies dient niet te worden gebruikt, als u een middellangwerkende (intermediairwerkende) 
insuline als Neutral Protamine Hagedorn (NPH)-insuline of een andere middellangwerkende insuline 
gebruikt.

•  Denk eraan, dat langwerkende insuline niet voor een maaltijdbolus of een coorrectiebolus dient te 
worden gebruikt.
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Informatie, waarmee bij het gebruik van Bolusadvies geen rekening wordt gehouden:

•  Het is mogelijk, dat de bij de instelling van Bolusadvies ingevoerde waarden niet overeen komen met uw 
huidige fysieke conditie. In dit geval kunt u de dosis bolusinsuline aanpassen aan uw behoefte door deze te 
verhogen of te verlagen.

•  Doses bolusinsuline en maaltijden, die voor het eerste gebruik van Bolusadvies zijn toegediend resp. 
genuttigd, worden niet in de berekening meegenomen. Hetzelfde geldt voor doses bolusinsuline en 
maaltijden, die zijn toegediend resp. genuttigd, maar niet in uw meter zijn ingevoerd.

•  Als u zonder gebruik te maken van Bolusadvies een bolus heeft toegediend, kunt u de bolus in uw dagboek 
invoeren. Het is belangrijk, dat u bij deze bolus de informatie over koolhydraten in het dagboek invoert om 
juiste aanbevelingen van Bolusadvies te verkrijgen. Voor informatie over het invoeren van informatie in het 
dagboek, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.

•  De door u geregistreerde doses basale insuline hebben geen invloed op het bolusadvies.
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Waarschuwingsmeldingen over uw bloedglucoseresultaat

Nadat er een bloedglucosemeting is uitgevoerd, kunnen er waarschuwingsmeldingen over uw 
bloedglucoseresultaat worden weergegeven. Neem goede notie van deze meldingen. Als uw 
bloedglucoseresultaat te laag is, wordt op de display de aanwijzing gegeven om een bepaalde hoeveelheid 
snelwerkende koolhydraten te eten om het risico van een hypoglykemie te voorkomen. Er wordt in deze 
situatie geen bolus berekend. Behandel uw lage bloedglucosespiegel volgens de aanwijzingen van uw 
medische beroepsbeoefenaar.

Samenvatting

•  Wij adviseren u om Bolusadvies samen met uw medische beroepsbeoefenaar in te stellen.

•  Controleer alle door u ingevoerde gegevens zorgvuldig.

•  Zorg ervoor, dat alle recente maaltijden en insulinedoses in Mijn gegevens zijn ingevoerd om juiste 
aanbevelingen van Bolusadvies mogelijk te maken. 

•  Neem goede notie van alle waarschuwingsmeldingen, in het bijzonder van de meldingen over hoge- of lage 
bloedglucoseresultaten. Directe actie kan noodzakelijk zijn.

•  Controleer altijd of het resultaat overeenkomt met uw huidige fysieke conditie en pas de bolus eventueel 
aan.

•  Voer de in Bolusadvies ingevoerde acties altijd op het juiste moment uit.
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1.3  Berekening van een bolus m.b.v. Bolusadvies

Resultaat bG-test

Actieve insuline

Ingevoerd gegeven van 
Koolhydraten

Ingevoerd gegeven van 
Gezondheidsgebeurtenis

Bolus

Basaal

Aanbevolen 
bolushoeveelheid

of
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Een bolus toedienen
Hoofdmenu > Bolusadvies

1.

j  Selecteer in het hoofdmenu 
Bolusadvies en druk op =.

2.

j  Als u geen recente 
bloedglucosemeting heeft 
uitgevoerd (dit wordt 

aangegeven door ”bG-test” 
aan de bovenkant van de 
displayweergave van de meter 
in plaats van een actuele bG-
waarde), wordt aanbevolen om 
eerst een bloedglucosemeting 
uit te voeren. Selecteer bG-test 
en druk op =. Raadpleeg de 
Standaardgebruiksaanwijzing 
over het uitvoeren van een 
bloedglucosemeting. Selecteer 
Bolus, als de displayweergave 
met gedetailleerde gegevens 
m.b.t het bG-resultaat 
verschijnt.

of
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Om een hoeveelheid 
koolhydraten in te voeren:
j  Selecteer het invoerveld 

Koolhydraten en druk op =. 
j  Stel de hoeveelheid 

koolhydraten in en druk op =.

Om een 
Gezondheidsgebeurtenis in te 
voeren:
j  Selecteer het invoerveld 

Gezondheid en druk op =. 
j  Selecteer een 

Gezondheidsgebeurtenis en 
druk op =.

Om de bolushoeveelheid aan 
te passen:
j  Selecteer het invoerveld Bolus 

en druk op =.
j  Stel de hoeveelheid 

bolusinsuline in en druk op 
=.

3.

De bolushoeveelheid wordt 
op de display van de meter 
weergegeven.
j  Injecteer de bolus d.m.v. 

een insulinepen of -spuit of 
selecteer, indien noodzakelijk, 
Terug en keer terug naar de 
displayweergave Bolusadvies 
om de dosis aan te passen.
j  Selecteer OK om naar het 

Hoofdmenu te gaan.

Om de hoeveelheid basale 
insuline aan te passen:
j  Selecteer het invoerveld 

Basaal en druk op =.
j  Stel de hoeveelheid basale 

insuline in en druk op =.

Selecteer Bevestigen om 
de ingevoerde gegevens te 
bevestigen.
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w WAARSCHUWING

•  Het door de meter geleverde bolusadvies is slechts een advies. Neem contact op met uw medische 
beroepsbeoefenaar voordat u wijzigingen aanbrengt in uw diabetesbehandeling.

•  Het is uitermate belangrijk om de juiste selectie van de koolhydratenfactor en de insulinegevoeligheid 
te maken. Als u de verkeerde verhouding (de basis van alle berekeningen) selecteert, zullen alle 
volgende aanbevelingen van Bolusadvies onjuist zijn.

•  Zorg ervoor, dat de bolusinformatie in het dagboek juist is, voordat u een nieuwe berekening van 
Bolusadvies start. Voor informatie over het bekijken en wijzigen van dagboekgegevens, zie de 
Standaardgebruiksaanwijzing.
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i OPMERKING

•  Bolusadvies kan ook na het uitvoeren van een bG-test worden geselecteerd (zie de 
Standaardgebruiksaanwijzing). Druk op ., als de displayweergave met gedetailleerde gegevens 
m.b.t. het bG-resultaat wordt weergegeven. Dit is niet beschikbaar, als uw bG-resultaat beneden de 
grenswaarde van de hypowaarschuwing ligt (rood gekleurd balkje wordt weergegeven).

•  U kunt voor iedere bolusaanbeveling slechts een gezondheidsgebeurtenis en een type bolus 
selecteren.
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Appendices
Appendix A: Bolusadvies
Bolusadvies is uitsluitend beschikbaar, als u bolusadvies op uw meter heeft ingesteld. Voor aanwijzingen 
voor het instellen van Bolusadvies, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.

Naast de fundamentele bloedglucose- en koolhydratenwaarden moeten er verscheidene instellingen op 
de meter worden ingevoerd om de aanbevelingen van de functie Bolusadvies zo optimaal mogelijk op uw 
insulinebehoeften af te stemmen. U moet Bolusadvies juist instellen. Zonder deze instellingen is Bolusadvies 
niet beschikbaar. Het is belangrijk om uw instellingen van Bolusadvies met uw medische beroepsbeoefenaar 
te bespreken. 

i OPMERKING

•  Bloedglucose en bG hebben dezelfde betekenis en worden in de tekst door elkaar gebruikt.

•  Factoren van Bolusadvies zijn onderdelen, die van invloed zijn op de bolusberekeningen van de meter.
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Instellingen van Bolusadvies op de meter
Deze rubriek bevat een overzicht van de informatie, die in de meter moet worden ingevoerd voor juiste 
aanbevelingen van Bolusadvies.

Eenheden van koolhydraten
•  De aanbevelingen van Bolusadvies zijn gebaseerd op de geselecteerde eenheden van koolhydraten. 
•  De juiste keuze van de eenheid van koolhydraten is van belang voor de juistheid van de aanbevelingen van 

Bolusadvies.
•  Er moeten altijd eenheden van koolhydraten worden geselecteerd, ongeacht of u Bolusadvies instelt of niet.

De op de meter beschikbare eenheden van koolhydraten zijn:

Afkorting Meeteenheid Equivalent in gram

g Gram 1 gram

KE Kohlenhydrateinheit 10 gram

BE Bread Equivalent 12 gram

CC Carbohydrate Choice 15 gram
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Insulineverhoging

•  De meter rondt de toe te dienen hoeveelheid insuline, die de meter berekent als bolusadvies is ingesteld of  
wanneer u de gegevens van bolusinsuline en basale insuline handmatig in het dagboek invoert, af.

•  De stappen, waarmee de insuline wordt gewijzigd, kunnen worden ingesteld op 0,5 of 1 U.

Max. bolus

•  De maximale hoeveelheid bolusinsuline, die in één keer mag worden toegediend. Voor een bolus, die groter 
is dan de maximale bolushoeveelheid, is een extra bevestiging vereist. Dit dient als veiligheidsmaatregel 
tegen onbedoeld grote bolussen.

•  De Max. bolus kan in stappen van 0,5 U worden ingesteld tot een maximum van 50 U.
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Grenswaarden van waarschuwingen
•  U kunt grenswaarden voor lage en hoge bloedglucosewaarden (hypo- en hyperglykemie) instellen, die het 

meest tegemoet komen aan uw behoeften. 
•  De meter geeft een waarschuwing op de display weer, als het resultaat van een bloedglucosemeting boven 

de grenswaarde van de hyperwaarschuwing ligt of beneden de grenswaarde van de hypowaarschuwing. 
•  Stel de grenswaarde van de hyperwaarschuwing in op een waarde, die hoger is dan de 

streefwaardenbereiken van alle tijdsintervallen.
•  Stel de grenswaarde van de hypowaarschuwing in op een waarde, die lager is dan de 

streefwaardenbereiken van alle tijdsintervallen.
•  Bolusadvies is niet beschikbaar, als het resultaat van uw bloedglucosemeting beneden de grenswaarde van 

de hypowaarschuwing ligt.

Tijdsintervallen
Door middel van Tijdsintervallen kunt u instellingen, waarmee rekening wordt gehouden met het feit, dat uw 
insulinebehoefte gedurende de gehele dag varieert, selecteren. Het gedurende de gehele dag gebruiken van 
dezelfde waarden en factoren hoeft niet noodzakelijkerwijs tegemoet te komen aan uw insulinebehoeften en 
zou kunnen leiden tot onjuiste aanbevelingen van Bolusadvies.

De meter wordt geleverd met vijf vooraf ingestelde tijdsintervallen. U kunt, afhankelijk van uw 
insulinebehoeften, maximaal acht tijdsintervallen (tijdsperiodes) instellen. Voor ieder tijdsinterval moet u het 
streefwaardenbereik, de koolhydratenfactor en de insulinegevoeligheid selecteren. U kunt al deze waarden 
voor ieder tijdsinterval apart definiëren. De meter houdt automatisch rekening met deze waarden.
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Streefwaardenbereik
•  De gewenste bovenste- en onderste grenswaarden van uw bloedglucosespiegel die, zoals ingesteld door 

uw medische beroepsbeoefenaar, als acceptabel worden beschouwd.
•  De meter berekent automatisch de streefwaarde van de bloedglucosespiegel als de gemiddelde waarde van 

de bovenste- en de onderste grenswaarde van het streefwaardenbereik.
•  Raadpleeg uw medische beroepsbeoefenaar om het juiste streefwaardenbereik vast te stellen.

Bovenste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik
•  De bovenste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik van het actuele tijdsinterval. 
•  Bloedglucoseresultaten tussen de onderste- en de bovenste grenswaarde van het streefwaardenbereik 

liggen binnen het streefwaardenbereik.

Onderste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik 
•  De onderste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik van het actuele tijdsinterval. 
•  Bloedglucoseresultaten tussen de onderste- en de bovenste grenswaarde van het streefwaardenbereik 

liggen binnen het streefwaardenbereik.

Koolhydratenfactor
•  Voor het actuele tijdsinterval is de koolhydratenfactor de hoeveelheid insuline, die nodig is ter compensatie 

van een bepaalde hoeveelheid koolhydraten.
•  Raadpleeg uw medische beroepsbeoefenaar om de juiste koolhydratenfactor vast te stellen.
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Insulinegevoeligheid
•  Voor het actuele tijdsinterval is de insulinegevoeligheid (correctiefactor) de hoeveelheid insuline, die nodig is 

om uw bloedglucosespiegel met een bepaalde waarde te verlagen.
•  Raadpleeg uw medische beroepsbeoefenaar om de juiste instellingen voor de insulinegevoeligheid vast te 

stellen.

Uw meter wordt geleverd met de volgende vooraf ingestelde tijdsintervallen:

Tijdsinterval 24-uursweergave

1 0:00–5:30

2 5:30–11:00

3 11:00–17:00

4 17:00–21:30

5 21:30–0:00

51999_06994482001_02.indb   22 10/9/13   11:29 AM



23

Overleg met uw medische beroepsbeoefenaar over het instellen van de tijdsintervallen om u behulpzaam te 
zijn bij het beheer van uw diabetes. 
Hier is een voorstel voor een indeling:

Tijdsinterval Starttijd Eindtijd
1. Nacht Middernacht Het tijdstip, waarop u normaal gesproken 

wakker wordt.

2. Ontbijt Het tijdstip, waarop u normaal gesproken 
wakker wordt.

1½ uur voor het normale tijdstip voor de 
lunch.

3. Lunch 1½ uur voor het normale tijdstip voor de 
lunch.

1½ uur voor het normale tijdstip voor het 
avondeten.

4. Avondeten 1½ uur voor het normale tijdstip voor het 
avondeten.

1½ uur  voor het tijdstip, dat u normaal 
gesproken naar bed gaat.

5. Bedtijd 1½ uur voor het tijdstip, dat u normaal 
gesproken naar bed gaat.

Middernacht
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Instellen van Tijdsintervallen: Belangrijke informatie
•  De tijdsintervallen bestrijken een tijdsperiode van 24 uren (van middernacht tot middernacht).
•  U kunt de tijdsperiode van elk van de vooraf ingestelde tijdsintervallen wijzigen.
•  Als u Bolusadvies instelt, moet u in ten minste één tijdsinterval alle instellingen invoeren en opslaan.
•  Ieder tijdsinterval moet ten minste 30 minuten lang zijn en kan alleen in stappen van 30 minuten worden 

ingesteld. 
•  Als u de eindtijd van een tijdsinterval instelt, stelt de meter deze eindtijd automatisch in als de starttijd van 

het volgende tijdsinterval.
•  U kunt voor ieder tijdsinterval een verschillend bloedglucosestreefwaardenbereik, koolhydratenfactor en 

insulinegevoeligheid instellen.
•  Het streefwaardenbereik van ieder tijdsinterval moet binnen de grenswaarden van de hypo- en de 

hyperwaarschuwing liggen.
•  Als er voor het eerst een tijdsinterval wordt bewerkt, worden de instellingen (streefwaardenbereik, 

koolhydratenfactor en insulinegevoeligheid) op alle andere tijdsintervallen toegepast.

Gezondheidsgebeurtenissen
Door middel van Gezondheidsgebeurtenissen kunt u instellingen, waardoor rekening kan worden gehouden 
met diverse activiteiten of gebeurtenissen, die uw insulinebehoefte kunnen verhogen of verlagen, selecteren. 
Gezondheidsgebeurtenissen kunnen worden geselecteerd om de invloed van bepaalde gevoelens of bepaalde 
activiteiten op uw diabetes aan te geven. De meter biedt u de mogelijkheid om met uitzondering van Vasten 
voor iedere gezondheidsgebeurtenis een bepaald percentage in te stellen. Vasten kan niet worden ingesteld 
en wordt hierdoor bij berekeningen van Bolusadvies niet meegenomen. Als er een gezondheidsgebeurtenis 
is geselecteerd, wordt het geselecteerde percentage toegepast om de hoeveelheid bolusinsuline te verhogen 
of te verlagen. Bespreek het betreffende percentage voor iedere gezondheidsgebeurtenis met uw medische 
beroepsbeoefenaar.
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De op de meter beschikbare gezondheidsgebeurtenissen zijn:
• Sport 1
• Sport 2
• Stress
• Ziekte
• Vóór menstruatie 
• Vasten

Bolusadviesopties
Toename na maaltijd, Snacklimiet, Werkingsduur en Vertragingstijd zijn opties van Bolusadvies. Hieronder zijn 
de gedetailleerde beschrijvingen van elk van deze instellingen weergegeven.

Toename na maaltijd
•  Tijdens of na een maaltijd is, ondanks toediening van een maaltijdbolus, een verhoging van de 

bloedglucosewaarde binnen bepaalde grenzen normaal. Een Toename na maaltijd is effectief voor een 
gespecificeerde tijdsperiode.

•  Voer de maximale verhoging van het bloedglucoseresultaat in, die zonder een extra correctiebolus nog 
getolereerd wordt.
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Snacklimiet
•  De Snacklimiet is de maximale hoeveelheid koolhydraten, die niet als reguliere maaltijd met de te 

verwachten Toename na maaltijd dient te worden beschouwd.

Werkingsduur
•  De tijdsperiode van de start van de Toename na maaltijd of de toediening van een correctiebolus tot 

het moment, waarop uw bloedglucosespiegel naar verwachting zal terugkeren naar het niveau van de 
streefwaarde.

•  U kunt de lengte van de werkingsduur binnen een gespecificeerde tijdsperiode (1½ uur tot 8 uren) aan uw 
individuele behoeften aanpassen.

Vertragingstijd
•  De Vertragingstijd houdt rekening met de verwachte vertraging van de daadwerkelijke verlaging van 

de bloedglucosespiegel tijdens de werkingsduur van insuline in het lichaam. Het beschrijft de eerste 
tijdsperiode van de Werkingsduur.

Actieve insuline
•  Bolusinsuline, die is toegediend om uw bloedglucosespiegel te verlagen, maar nog niet geheel is gebruikt.
•  De meter berekent automatisch de hoeveelheid actieve insuline en geeft dit op de displayweergave 

Bolusadvies weer.
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Bolusberekening
De door de functie Bolusadvies van de meter aanbevolen bolus bestaat uit twee onderdelen: een 
aanbeveling voor een maaltijdbolus, die compenseert voor uw inname van voedsel en een aanbeveling 
voor een correctiebolus om uw bloedglucosespiegel aan te passen, als deze zich niet binnen uw 
streefwaardenbereik bevindt. De correctiebolus kan positief zijn, als uw actuele bloedglucosespiegel boven 
uw streefwaardenbereik ligt of negatief als deze beneden uw streefwaardenbereik ligt. 

Maaltijdbolus
Een maaltijdbolus is de hoeveelheid insuline, die moet worden toegediend om te compenseren voor de hoe-
veelheid koolhydraten, die u van plan bent te eten. De maaltijdbolus wordt berekend als:

Maaltijdbolus = opname koolhydraten ×
Insuline

Koolhydraten
Koolhydratenfactor
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Correctiebolus
Als uw actuele bloedglucosespiegel niet binnen uw streefwaardenbereik ligt, wordt er een correctiebolus 
aanbevolen.

Grenswaarden van bloedglucose

Hyperwaarschuwing

bG-resultaat

Bovenste grenswaarde van 
het streefwaardenbereik

Streefwaarde

Onderste grenswaarde van 
het streefwaardenbereik

Hypowaarschuwing

Bespreek de grenswaarden van uw bloedglucosestreefwaardenbereik met uw medische 
beroepsbeoefenaar.
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De berekening van de aanbevolen correctiebolus is afhankelijk van uw actuele bloedglucoseresultaat, uw 
insulinegevoeligheid voor het actuele tijdsinterval en of u van plan bent om iets te eten.

Voorbeelden van berekeningen van Bolusadvies

Bloedglucosespiegel Zonder voedselinname (geen 
koolhydraten)

Vóór een maaltijd

Beneden de 
hypowaarschuwing

De hypowaarschuwing wordt 
weergegeven. Het eten van 
snelwerkende koolhydraten  
wordt u aanbevolen.
Bolusadvies is niet beschikbaar.

De hypowaarschuwing wordt 
weergegeven. Het eten van 
snelwerkende koolhydraten  
wordt u aanbevolen.
Bolusadvies is niet beschikbaar.

Boven de bovenste 
grenswaarde van het 
streefwaardenbereik

(bG – Streefwaarde bG) × 
Insulinegevoeligheid

(bG – Streefwaarde bG) × 
Insulinegevoeligheid + 
Maaltijdbolus

Tussen de bovenste en de 
onderste grenswaarde van het 
streefwaardenbereik

Geen correctiebolus nodig. (bG – Streefwaarde bG) × 
Insulinegevoeligheid + 
Maaltijdbolus. Een correctiebolus 
kan negatief zijn.

Tussen de onderste 
grenswaarde van het 
streefwaardenbereik en de 
hypowaarschuwing

Er wordt geen bolus aanbevolen. De 
correctiebolus is negatief.

(bG – Streefwaarde bG) × 
Insulinegevoeligheid + 
Maaltijdbolus. De correctiebolus is 
negatief.
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Andere bolussen
Volgende maaltijdbolussen

Als u van plan bent in een korte tijdsperiode verschillende maaltijden te gebruiken, dient u voor iedere 
maaltijd een maaltijdbolus toe te dienen. De berekening is altijd hetzelfde als van een maaltijdbolus.

Correctiebolus na een maaltijd
Na een maaltijd is het normaal, dat er een toename van uw bloedglucosespiegel optreedt, zelfs als u de juiste 
maaltijdbolus heeft toegediend. De toegestane toename van de bloedglucosespiegel wordt Toename na 
maaltijd genoemd. Na een bepaalde tijdsperiode (Vertragingstijd) neemt de Toename na maaltijd van zijn 
maximum af, totdat uw bloedglucosespiegel terug is op het niveau van de streefwaarde. De tijdsperiode van 
de start van de Toename na maaltijd tot het moment, dat uw bloedglucosespiegel terugkeert naar het niveau 
van de streefwaarde, is gedefinieerd als de Werkingsduur. Gedurende deze tijd wordt een correctiebolus 
alleen aanbevolen, als uw bloedglucosespiegel de actuele spiegel van de Toename na maaltijd overschrijdt.
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bG-spiegel
Hyper

Hypo

Werkingsduur

Streefwaardenbereik

Toenam
e na 

m
aaltijd

Tijd

Streefwaarde

Vertragingstijd

Actuele
bG-waarden

Actueel toegestane bG-waarde:
Toename na maaltijdMaaltijd Bolus

Bolus niet
vereist

De stippellijn laat zien hoe uw bloedglucosespiegel na een maaltijdbolus kan veranderen. Bolusadvies 
accepteert een toename van uw bloedglucosespiegel binnen het bereik van de Toename na maaltijd (groen) 
zonder hiervoor een extra correctiebolus te berekenen. Als u een hoeveelheid koolhydraten invoert, die groter 
is dan de Snacklimiet, wordt de ingestelde Toename na maaltijd bij de bloedglucosestreefwaarde opgeteld. De 
vorm van de Toename na maaltijd (de breedte van het groene vlak) wordt bepaald door de Vertragingstijd en 
de Werkingsduur.
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Volgende correctiebolussen
Het verschil tussen uw actuele bloedglucosespiegel en de streefwaarde van uw bloedglucosespiegel wordt 
Delta bG genoemd. Een correctiebolus, die op basis van de voorafgaande condities is toegediend, 
compenseert dit verschil gedurende een bepaalde tijdsperiode. Zodra de correctiebolus effect begint te 
krijgen, dient uw actuele bloedglucosespiegel te worden verlaagd en neemt de gecompenseerde Delta bG na 
de Vertragingstijd af. Aan het eind van de Werkingsduur, dient uw bloedglucosespiegel terug te zijn op het 
niveau van de grenswaarde van het streefwaardenbereik. U krijgt alleen een aanbeveling voor nog een 
andere correctiebolus, als uw actuele bloedglucoseresultaat het actuele Delta bG-niveau overschrijdt.

Tijd

bG-resultaat

Correctiebolus

Vertragingstijd

Werkingsduur

Delta bG
(Correctie-
insuline)

Volgende correctiebolussen: als uw bloedglucoseresultaat binnen sectie 1 van de grafiek ligt, wordt geen 
correctiebolus aanbevolen. Als uw bloedglucoseresultaat in sectie 2 van de grafiek ligt, wordt een 
correctiebolus aanbevolen.
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Voorbeelden van aanbevelingen van Bolusadvies

De volgende grafieken geven verschillende voorbeelden van de manier, waarop Bolusadvies bij de 
berekeningen met verschillende factoren rekening houdt.

De actueel toegestane bloedglucosewaarde houdt rekening met de volgende factoren: 
• Gemiddelde waarde van het streefwaardenbereik
• Toename na maaltijd
• Correctiebolus
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Na een correctiebolus
bG-spiegel

Hyper

Hypo

Werkingsduur

Streefwaardenbereik

Tijd

Streefwaarde

Vertragingstijd

Actuele
bG-waarden

Actueel toegestane bG-waarde:
Gecorrigeerde bG

Bolus Bolus niet
vereist

Gecorrigeerde 
bG

Het bovenstaande diagram laat een voorbeeld zien van het effect van deze regel. De eerste correctiebolus 
van 12:00 blijft actief gedurende de Werkingsduur (de breedte van het blauwe vlak). Als de 
bloedglucosewaarde om 14:00 beneden de actueel toegestane bloedglucosewaarde komt te liggen 
(bovenkant van het blauwe vlak), hoeft er geen andere correctiebolus te worden berekend.
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Als een resultaat van een bloedglucosemeting groter is dan de actueel toegestane bloedglucosewaarde, 
wordt er een bolus berekend (licht blauw); hierbij wordt alleen rekening gehouden met het verschil tussen de 
actuele bloedglucosewaarde (oranje stippen) en de actueel toegestane bloedglucosewaarde (de bovenkant 
van het blauwe vlak).

bG-spiegel

Hyper

Hypo

Streefwaardenbereik

Tijd

Streefwaarde

Actuele
bG-waarden Bolus
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Opeenvolgende maaltijden

Als u verschillende maaltijden achter elkaar eet, begint de Toename na maaltijd voor iedere nieuwe 
maaltijdbolus opnieuw.

bG-spiegel

Hyper

Hypo

Streefwaardenbereik

Tijd

Streefwaarde

Actuele
bG-waarden

BolusMaaltijd Bolus niet 
vereist

Actueel toegestane bG-waarde: 
Toename na maaltijd

Werkingsduur

Toenam
e 

na m
aaltijd

Vertragingstijd

51999_06994482001_02.indb   36 10/9/13   11:29 AM



37

Appendix B: Berekeningen van Bolusadvies
De mathematische grondslag voor bolusberekeningen
Hieronder hebben wij de belangrijkste formules en grondslagen voor de berekening weergegeven, die de 
basis vormen voor Bolusadvies. Het is moeilijk om zelf met behulp van deze formules nauwkeurig een bolus 
te berekenen, als rekening moet worden gehouden met de Werkingsduur en de Vertragingstijd van recente 
maaltijden en correctiebolussen. 
Voorstel voor koolhydraten
Deze berekening wordt gemaakt, als het bloedglucoseresultaat beneden de grenswaarde van de 
hypowaarschuwing ligt. De berekening is gebaseerd op de overige voor het actuele tijdsinterval 
gedefinieerde waarden en het resultaat wordt als aanbeveling voor de opname van koolhydraten 
weergegeven.

×
KoolhydratenInsuline

InsulinebG
Insulinegevoeligheid Koolhydratenfactor

zoals vastgelegd  
bij het tijdsinterval

Koolhydraten = ( gemiddelde waarde van 
het streefwaardenbereik – actuele bG) ×

i OPMERKING

•  Er wordt altijd een minimale hoeveelheid van 12 g (of een hiermee overeenkomende hoeveelheid 
in BE-, KE- of CC-eenheden) aangegeven. Als de berekende waarde lager is dan 12 g, wordt 12 g 
gebruikt.

•  Het voorstel voor koolhydraten wordt in de door u geselecteerde eenheid van koolhydraten (g, BE, KE 
of CC) weergegeven.
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Maaltijdbolus
De bolus voor maaltijden wordt berekend met behulp van de volgende formule:

Maaltijdbolus = opname koolhydraten ×
Insuline

Koolhydraten
Koolhydratenfactor

Actueel toegestane bloedglucosewaarde
De hieronder beschreven gemiddelde waarde van het streefwaardenbereik, die wordt gebruikt voor de 
berekening van de correctiebolus, verandert afhankelijk van de definitie voor de tijdsintervallen.

De actueel toegestane bloedglucosewaarde wordt hierdoor als volgt berekend:

Bloedglucosebereik 
gecompenseerd door 
correctiebolus
actueel actieve correctiebolussen

zoals vastgelegd  
bij het tijdsinterval

∑Actueel toegestane 
bloedglucosewaarde

 gemiddelde waarde van 
het streefwaardenbereik + 

Toename 
na maaltijd + =
actueel actieve 

maaltijd

Als er actueel geen Werkingsduur voor Toename na maaltijd of voor een correctiebolus actief is, wordt voor 
deze parameters in de formule de waarde ”0” ingevuld.
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Correctiebolus
In het algemeen wordt er alleen een correctiebolus berekend, als de actuele bloedglucosewaarde boven de 
grenswaarde van de hypowaarschuwing en buiten het streefwaardenbereik ligt. Als de actuele 
bloedglucosewaarde boven het streefwaardenbereik ligt, moet de waarde ook hoger zijn dan de actueel 
toegestane bloedglucosewaarde. Alleen bij correctiebolussen groter dan ”0” wordt een dienovereenkomstige 
werkingsduur geactiveerd.

Correctiebolus = (actuele bG – actueel toegestane bG-waarde) ×
Insuline

bG
Insulinegevoeligheid

Het met bloedglucose gerelateerde deel van de correctiefactor is afhankelijk van de volgende condities:

•  Als actuele bG > actueel toegestane bloedglucosewaarde, dan is bG-correctiegedeelte = actuele bG – 
actueel toegestane bloedglucosewaarde

•  Als actuele bG > grenswaarde van hypowaarschuwing en actuele bG < onderste grenswaarde van het 
streefwaardenbereik, dan is bG-correctiegedeelte = actuele bG – gemiddelde waarde van het 
streefwaardenbereik
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Correctiebolus met opname van koolhydraten
Als er koolhydraten zijn ingevoerd, wordt de betreffende maaltijdbolus altijd verrekend met iedere (zelfs 
negatieve) correctiebolus.

Als er een maaltijd is genuttigd, wordt de correctiebolus ook berekend voor bloedglucosewaarden, die binnen 
het streefwaardenbereik liggen, als:
•  het actuele bloedglucoseresultaat beneden de gemiddelde waarde van het streefwaardenbereik ligt of
•  het actuele bloedglucoseresultaat boven de actueel toegestane bloedglucosewaarde ligt.

Rekenkundig negatieve totaalbolussen worden als ”0” weergegeven.

Actieve insuline
Het veld van actieve insuline laat u zien of een voorafgaande bG-correctiebolus de waarde van uw actuele 
bolusberekening mogelijk zou kunnen verminderen.
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Appendix C: Verklaring van de gebruikte symbolen
Op het verpakkingsmateriaal, het typeplaatje (onderkant van de meter) en in de gebruiksaanwijzing van de 
meter kunnen de volgende symbolen voorkomen. De betekenis hiervan is hieronder weergegeven:

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

w
Waarschuwing, raadpleeg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing 
van het product.

i Een OPMERKING wordt gebruikt om extra informatie te geven.

Temperatuurbeperking (bewaren bij)

Fabrikant

Artikelnummer

Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek

Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 98/79/EG inzake medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek.

1,5 V AAA
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A
aanbevelingen van bolusadvies, voorbeelden,  

33–36
actieve insuline,  26, 40

B
basale insuline,  10
berekening van Bolusadvies,  27

actueel toegestane bloedglucosewaarde,  38
correctiebolus,  39
correctiebolus met opname van koolhydraten,  

40
maaltijdbolus,  38
voorstel voor koolhydraten,  37

bolusadvies,
beoogde gebruikersgroep,  8
display, functies,  12
overzicht,  6–7, 17–26
veiligheid. Zie veiligheidsinformatie

bolusadviesopties,  25–26
bolusberekening,

correctiebolus,  28
maaltijdbolus,  27
voorbeelden,  29

bolushoeveelheid, aanpassen,  14
bolus, toediening m.b.v. Bolusadvies,  13–16
bovenste grenswaarde van het 

bloedglucosestreefwaardenbereik,  21

C
correctiebolus,  30–32

G
gezondheidsgebeurtenissen,  14, 24–25
grenswaarden van waarschuwingen,  20

H
hoeveelheid basale insuline, aanpassen,  14

Trefwoordenregister
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I
insulinegevoeligheid,  22
insulineverhoging,  19

K
koolhydratenfactor,  21
koolhydraten, hoeveelheid,  14
koolhydraten, meeteenheden,  18

M
Max. bolus,  19

N
neutral protamine Hagedorn (NPH),  9

O
onderste grenswaarde van het 

bloedglucosestreefwaardenbereik,  21

S
snacklimiet,  26
streefwaardenbereik,  21
symbolen, verklaring,  41

T
tijdsintervallen,  20, 22–24
toedienen van een bolus. Zie bolus, toediening 

m.b.v. Bolusadvies
toename na maaltijd,  25

V
veiligheidsinformatie,

bolusadvies,  9–10
bolustoediening,  15–16

vertragingstijd,  26

W
werkingsduur,  26
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