NASLAGGIDS
VOOR
RAPPORTEN

1

INHOUD
BEDOELD GEBRUIK......................................................................................................................................... 3
WAARSCHUWING!........................................................................................................................................... 3

INLEIDING.............................................................................................4
RAPPORTEN..........................................................................................5
1. RAPPORTCRITERIA............................................................................................................. 5
1.1 DATUMBEREIK........................................................................................................................................... 5
1.2 B
 RON GLUCOSE-GEGEVENS..................................................................................................................... 5
1.3 B
 RON LICHAAMSBEWE-GINGSGEGEVENS............................................................................................... 5
2. SAMENVATTING.................................................................................................................. 6
2.1 GLUCOSE.................................................................................................................................................... 6
2.2 INSULINE, DIEET, FITNESS, LGS/ PLGS EN SYSTEEMGEGEVENS............................................................. 7
2.3 TRENDS*.................................................................................................................................................... 8
3. GRAFIEKEN........................................................................................................................ 9
3.1 OVERZICHT: BG-GEGEVENS...................................................................................................................... 9
3.2 OVERZICHT: CGM-GEGEVENS................................................................................................................... 10
3.3 OVERZICHT: 1 DAG..................................................................................................................................... 11
3.4 OVERLAY: BG-GEGEVENS.......................................................................................................................... 12
3.5 OVERLAY: CGM-GEGEVENS....................................................................................................................... 13
3.6 KALENDER................................................................................................................................................. 14
4. LOGBOEK........................................................................................................................... 15
4.1 INSULINEBOLUSDOSES............................................................................................................................ 15
5. GESCHIEDENIS................................................................................................................... 16
5.1 GEREGISTREERDE EN HANDMATIG INGEVOERDE GEBEURTENISSEN.................................................... 16
6. INZICHT............................................................................................................................. 17
6.1 VERANDERING VAN PLAATS EN SET......................................................................................................... 17
6.2 TIJDELIJKE BASAAL VERLAGEN EN ONDERBREKEN............................................................................... 18
6.3 TIJDELIJK BASAAL VERHOGEN................................................................................................................ 19
7. APPARATEN....................................................................................................................... 20
7.1 POMPPROFIELEN....................................................................................................................................... 20
8. RAPPORTEN AANMAKEN..................................................................................................... 21

ONDERSTEUNING...................................................................................22
2

BEDOELD GEBRUIK
Glooko is gegevensmanagementsoftware bedoeld voor thuisgebruik en in professionele omgevingen om personen met diabetes
en hun zorgverleners te helpen bij het beoordelen, analyseren en evalueren van apparaatgegevens ter ondersteuning van een
effectief diabetesmanagementprogramma. Glooko maakt verbinding met compatibele medische apparaten en trackers om
gebruikers in staat te stellen hun gegevens over te dragen naar het Glooko-systeem. Glooko is niet bedoeld voor het nemen van
behandelingsbeslissingen of om te gebruiken ter vervanging van professioneel gezondheidsadvies.

WAARSCHUWING!
Glooko interpreteert, meet of neemt geen beslissingen over de gegevens die het verstuurt. Het is ook niet bedoeld om
geautomatiseerde behandelingsbeslissingen te verstrekken of te worden gebruikt ter vervanging van een professioneel oordeel.
Alle medische diagnoses en behandelingen moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een geschikte zorgverlener.
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INLEIDING
Glooko synchroniseert gegevens van diabetesapparaten, zoals bloedglucose- (BG) meters, insulinepompen, continue
glucosemonitors (CGMs), fitnesstrackers en draagbare apparaten, en geeft deze gegevens weer in begrijpelijke
rapporten en grafieken om de algehele kwaliteit en efficiëntie van de diabeteszorg te verbeteren.
De rapporten in deze handleiding zijn beschikbaar binnen de Glooko-web-app. U krijgt toegang tot de Glooko webapp door te navigeren naar my.glooko.com in uw webbrowser.
Voor meer informatie over het gebruik van Glooko, raadpleegt u een van de volgende snelstartgidsen:
• Glooko® snelstartgids voor klinieken
• Glooko® snelstartgids voor persoonlijk gebruik
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1.RAPPORTEN

RAPPORTEN
1. RAPPORTCRITERIA
1.1 DATUMBEREIK
Bovenaan de schermen Samenvatting, Grafieken,
Logboek en Inzicht, kunt u het datumbereik voor
rapporten selecteren. Datumopties zijn 1 dag, 1 week,
2 weken, 30 dagen, 90 dagen en Aangepast bereik. Het
standaarddatumbereik voor rapporten is 2 weken.
OPMERKING: Het geselecteerde datumbereik blijft
intact tijdens het bekijken van andere rapporten in
het patiëntaccount, maar wanneer dat account wordt
afgesloten of wanneer de gebruiker zich afmeldt, wordt
die selectie gereset. Telkens wanneer het account wordt
geopend, moet het datumbereik worden gewijzigd om
gegevens voor een ander datumbereik te zien.

1.2 B
 RON GLUCOSE-GEGEVENS
Bovenaan de schermen Samenvatting, Grafieken en
Inzicht (Verandering van plaats en set) is er de optie om
een glucosegegevensbron te selecteren; deze bepaalt
welk type glucosegegevens in de rapporten wordt
weergegeven. Opties voor de glucosegegevensbron zijn
BG en CGM. De standaardgegevensbron is de bron die
de meest recente waarden heeft geassocieerd met het
patiëntaccount.
OPMERKING: Als slechts één type gegevens (BG of CGM)
naar het account worden geüpload, is er geen optie om
de glucosegegevensbron te wijzigen.

1.3 BRON LICHAAMSBEWE-GINGSGEGEVENS
Bovenaan het scherm Samenvatting is er een optie
om de bron voor lichaamsbewegingsgegevens te
selecteren (indien van toepassing); deze bepaalt welk
type lichaamsbewegingsgegevens in de rapporten wordt
weergegeven. Opties voor lichaamsbewegingsgegevens zijn
Stappen, Duur, Calorieën, Afstand - mijl en Afstand - km.
OPMERKING: Als meerdere gezondheidsapparaten met
het patiëntaccount geassocieerd zijn, kunt u slechts één
van de apparaten selecteren waarvan gegevens moeten
worden weergegeven; u doet dit door een vinkje te
plaatsen naast het betreffende apparaat. Geselecteerde
apparaten zijn blauw.
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2. SAMENVATTING | 2.1 GLUCOSE

2. SAMENVATTING
De Samenvatting (toegankelijk via het tabblad Samenvatting van een patiëntaccount) bevat een samengevoegde
weergave van de belangrijkste diabetesgegevens. De gegevens worden weergegeven op basis van het geselecteerde
datumbereik (1 dag, 1 week, 2 weken, 30 dagen, 90 dagen of aangepast bereik) en de glucosegegevensbron (BG of CGM).

1

2

3
4

2.1 GLUCOSE
Bekijk in één oogopslag statistische gegevens van
glucosewaarden. Door de kleurcodering kunt u
gemakkelijker zien welke waarden boven, binnen en
onder het streefbereik vallen.

1 	De glucosewaarden binnen een bepaald tijdsbestek
worden over verschillende bereiken weergegeven.
Hieronder is het mogelijk om het percentage
tijd te zien dat de CGM actief is geweest, of het
gemiddelde van de BG-waarden per dag, voor de
gekozen periode.

2 	Samenvattende glucosegegevens omvatten GMI

(Glucose Management Indicator), Gemiddelde,
Mediaan (middelpunt), SD (Standaarddeviatie), CV
(Coefficient of Variation, variatiecoëfficiënt), % tijd
CGM actief (voor CGM), Waarden/dag (voor BG),
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3 	Voor een gedetailleerdere weergave van

glucosegegevens, kunt u deze bekijken over de
volgende intervallen: Elke twee uur, Tijd van de dag
of Dag van de week. Als u een van deze intervallen
selecteert, veranderen de gegevens die hieronder
zijn weergegeven.

uw muis boven de AGP-grafiek om de
4 	Houd
glucosetrend te bekijken voor het gekozen deel
van de dag. Houd in de BG-modus uw muis boven
een van de staven in het staafdiagram om het
percentage waarden te zien dat in het geselecteerde
tijdsbestek Zeer hoog, Hoog, Binnen bereik, Laag
of Zeer laag was.

2. SAMENVATTING | 2.2 INSULINE, DIEET, FITNESS
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2.2 INSULINE, DIEET, FITNESS, LGS/ PLGS
EN SYSTEEMGEGEVENS
Zie informatie over insulinedoses, koolhydraatconsumptie en
activiteitsniveaus voor het geselecteerde datumbereik.
insulinepompgegevens worden gesynchroniseerd
1 	Als
met Glooko, worden in het Insuline-taartdiagram
dagelijkse gemiddelden voor Basaal en Bolus
weergegeven voor het geselecteerde tijdsbestek.

2

	Overschrijvingen geeft het totale percentage bolussen
weer waarbij de toegediende hoeveelheid insuline
verschilde van de hoeveelheid die door de pomp werd
gesuggereerd.

3

	Dieet geeft het gemiddelde aantal koolhydraten
per dag en het gemiddelde aantal ingevoerde
voedselgebeurtenissen per dag weer.

fitnessgegevens worden vastgelegd (via
4 	Als
een draagbaar apparaat of handmatige invoer),

kan Fitness Stappen, Duur, Calorieën of Afstand
weergeven afhankelijk van de geselecteerde bron voor
lichaamsbewegingsgegevens.

compatibele apparaten geeft LGS/PLGS
5 	Voor
Automatische insulineonderbrekingen weer.
Opmerking: Wordt alleen getoond als LGS/PLGSgegevens aanwezig zijn in het gegeven tijdsbereik.
Voor compatibele apparaten geeft Systeemgegevens
6 	
informatie over geavanceerde insulinepomptechnologie
(bijv. Basal-IQ, Control-IQ en Omnipod 5).
Opmerking: De informatie in 5 en 6 wordt alleen
getoond als gegevens aanwezig zijn in het gegeven
tijdsbereik.
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2. SAMENVATTING | 2.3 TRENDS

1

2

3

2.3 TRENDS*
Identificeer belangrijke trends, zoals wanneer
glucosewaarden stijgen en gebruik die gegevens om de
diabeteszorg te verbeteren. (OPMERKING: BG-waarden
die in een insulinepomp zijn ingevoerd, zijn hierbij niet
opgenomen.)

1 	Vergelijkingen geven aan hoe vaak BG-waarden

Hoog, Laag en Binnen bereik zijn, alsmede de
gemiddelde waarde voor het geselecteerde
tijdsbestek vergeleken met het vorige tijdsbestek.
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2 	Patronen identificeren de tijd(en) van de dag

waarop de waarden opmerkelijk hoog en laag
zijn. Deze worden alleen weergegeven voor het
tijdsbestek van 30 dagen.

3 	Beste dagen identificeren welke dag(en) van de

week de diabetesgezondheid het meest onder
controle was voor het geselecteerde tijdsbestek.
* Momenteel alleen verkrijgbaar in de VS.

3. GRAFIEKEN | 3.1 OVERZICHT: BG-GEGEVENS

3. GRAFIEKEN
Grafieken (toegankelijk via het tabblad Grafieken van een patiëntaccount) geven een visuele voorstelling van
diabetesgegevens. De gegevens worden weergegeven op basis van het geselecteerde datumbereik (1 dag,
1 week, 2 weken, 30 dagen, 90 dagen of aangepast bereik), de glucosegegevensbron (BG of CGM) en de bron voor
lichaamsbewegingsgegevens (stappen, duur, calorieën, afstand - mijl of afstand – km).

2

1

3

3.1 OVERZICHT: BG-GEGEVENS
Zie hoe glucosewaarden correleren met insuline, koolhydraten
en lichaamsbeweging tijdens het geselecteerde tijdsbestek.
Wanneer de glucosegegevensbron is ingesteld op BG, zijn de
glucosegegevens een afspiegeling van BG-gegevens.
Glucose-, Koolhydraat-, Insuline- en Lichaamsbewe1 	gingsgegevens
worden, indien geregistreerd,
weergegeven als gestapelde grafieken met behulp
waarvan verschillende gegevenspunten kunnen
worden vergeleken; de legenda geeft uitleg van de
kleuren en symbolen. Vouw het registratieformulier uit
om de maaltijdtijden voor de patiënt in te stellen.

de optie Percentielen om gegevens te
2 	Selecteer
bekijken in termen van het 10e-90e percentiel en het
25e-75e percentiel per dag of per week. Selecteer de
optie Gemiddeld om een trendlijn weer te geven die
de gemiddelde glucosewaarden aangeeft voor het
geselecteerde tijdsbereik. Stel de maaltijdtijden in.
uw muis boven een dag om de Glucose-,
3 	Houd
Koolhydraat-, Insuline- en Lichaamsbewegingsgegevens te zien die overeenkomen met die
specifieke dag. Klik op de dag om de grafiek Overzicht
1 dag te zien voor die dag.
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3. GRAFIEKEN | 3.2 OVERZICHT: CGM-GEGEVENS

2

1

3

1. Modaal

4

3.2 OVERZICHT: CGM-GEGEVENS
Zie hoe glucosewaarden correleren met insuline,
koolhydraten en lichaamsbeweging tijdens
het geselecteerde tijdsbestek. Wanneer de
glucosegegevensbron is ingesteld op CGM, zijn de
glucosegegevens een afspiegeling van CGM-gegevens.

weer te geven die de gemiddelde glucosewaarden
aangeeft voor het geselecteerde tijdsbereik.

3 	Houd uw muis boven een dag om de Glucose-,

Koolhydraat-, Insuline- en Lichaamsbewegingsgegevens te zien die overeenkomen met
die specifieke dag. Klik op de dag om de grafiek
Overzicht 1 dag te zien voor die dag.

1 	Glucose-, Koolhydraat-, Insuline- en

Lichaamsbewegingsgegevens worden, indien
geregistreerd, weergegeven als gestapelde
grafieken met behulp waarvan verschillende
gegevenspunten kunnen worden vergeleken; de
legenda geeft uitleg van de kleuren en symbolen.

2 	Selecteer de optie Percentielen om gegevens te
bekijken in termen van het 10e-90e percentiel
en het 25e-75e percentiel per dag of per week.
Selecteer de optie Gemiddeld om een trendlijn
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4

In alle grafieken en rapporten worden alle
insulinegegevens samen gegroepeerd als Insuline,
tenzij er insulinegegevens zijn van een insulinepomp en
smart pen (en/of met de hand ingevoerde gegevens).
In dat geval worden insulinepompgegevens
weergegeven als Insuline - Pomp terwijl smartpen(en/of met de hand ingevoerde) insulinegegevens
worden weergegeven als Insuline - Overige.

3. GRAFIEKEN | 3.3 OVERZICHT: 1 DAG
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3.3 OVERZICHT: 1 DAG
Zie hoe glucosewaarden correleren met de insuline,
koolhydraten en lichaamsbeweging op een specifieke dag.
Koolhydraat-, Bolus-, Basaalsnelheid-,
1 	Glucose-,
Systeem- en Lichaamsbewegings-gegevens
worden, indien geregistreerd, weergegeven
als gestapelde grafieken met behulp waarvan
verschillende gegevenspunten kunnen worden
vergeleken; de legenda geeft uitleg van de kleuren
en symbolen.

2

	Deze grafiek voegt de glucosegegevens samen van
alle gegevensbronnen (BG en CGM). Het bereik vóór
de maaltijd wordt aangegeven met stippellijnen en
het bereik Na de maaltijd wordt aangegeven met
ononderbroken lijnen.

de muis boven een gegevenspunt
3 	Houd
om de glucosewaarde, totale koolhydraten,

insulinegegevens of lichaamsbewegingsgegevens
te zien voor die specifieke tijd.
een pomp met Basal-IQ of Control-IQ
4 	Indien
gesynchroniseerd is met Glooko, wordt deze
informatie weergegeven als Systeem. Aanvullende
informatie, zoals automatische insulinetoedieningen
en automatische pomponderbrekingen enz. kunt u
ook zien onder Bolus en Basaalsnelheid.
een Omnipod 5 gesynchroniseerd is met Glooko,
5 	Als
wordt informatie over een gesloten lus weergegeven
als Systeem. Aanvullende informatie over
automatische onderbrekingen wordt weergegeven
als OP5 BASAAL.
Meer info over toedieningen door het systeem vindt
u in de legenda onder de grafiek.
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3. GRAFIEKEN | 3.4 OVERLAY: BG-GEGEVENS.

3

2

1

4

6
5

1

3.4 OVERLAY: BG-GEGEVENS
Zie bloedglucosetrends per dag van de week en de
tijd van de dag. Wanneer de glucosegegevensbron is
ingesteld op BG, zijn er twee verschillende Overlaygrafiekopties: Spreidings- en Boxplot.
Spreidings- of Boxplot om verschillende
1 	Kies
grafische voorstellingen van de gegevens te zien.

2

3

12

	Voor spreidingsplot: Selecteer de optie Dagen
verbinden om alle stippen voor BG-waarden te
verbinden. Selecteer de optie Gemiddeld om een
trendlijn weer te geven die de gemiddelde waarden
aangeeft voor het geselecteerde tijdsbereik.
 electeer een dag (of meerdere dagen) van de week om
S
een grafiek te zien waarin alleen die specifieke gegevens
worden weergegeven. Maak de selectie van alle dagen
ongedaan om alle gegevens in één grafiek te zien.

de muis boven een specifieke datum/tijd om de
4 	Houd
glucosegegevens voor dat gegevenspunt te zien. Klik
op een punt in de Spreidingsplot om gegevens van
vóór en na die waarde in de lijst Geschiedenis te zien.
Verplaats de cursor naar links of rechts om andere
gegevenspunten te zien.
glucosegegevens, inclusief Gemiddelde,
5 	Bekijk
Standaarddeviatie, Variatiecoëfficiënt, Waarden/dag
en info over het glucosebereik.
Houd uw muis boven een specifieke datum/tijd in de
6 	
Boxplot-grafiek om het bereik van de CGM-waarden
voor die dag te bekijken.

3. GRAFIEKEN | 3.5 OVERZICHT: CGM-GEGEVENS
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3.5 OVERLAY: CGM-GEGEVENS
Zie bloedglucosetrends per dag van de week en de
tijd van de dag. Wanneer de glucosegegevensbron is
ingesteld op CGM, zijn er twee verschillende Overlaygrafiekopties: Spaghetti en AGP.

1 	Kies Spaghetti of AGP om verschillende grafische
voorstellingen van de gegevens te zien.

een dag (of meerdere dagen) van de week
2 	Selecteer
om een grafiek te zien waarin alleen die specifieke
gegevens worden weergegeven. Maak de selectie
van alle dagen ongedaan om alle gegevens in één
grafiek te zien.

3 	Houd de muis boven een specifieke datum/tijd om

de glucosegegevens voor dat gegevenspunt te zien.
Verplaats de cursor naar links of rechts om andere
gegevenspunten te zien.

4 	Bekijk glucosegegevens, inclusief Gemiddelde,

Standaarddeviatie, Variatiecoëfficiënt, Waarden/
dag, Tijd binnen bereik en % tijd CGM actief.

Houd uw muis boven een specifieke datum/tijd van
5 	
de AGP-grafiek voor meer info over de mediaan en
het bereik van de glucosewaarden.
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3. GRAFIEKEN | 3.6 KALENDER

1

2

3

3.6 KALENDER
Ontdek glucosepatronen over het verloop van tijd
met contextuele weergaven waarin zichtbaar is hoe
koolhydraten en insuline correleren met glucosewaarden.
Kalender voegt gegevens van alle
1 	De
gegevensbronnen (BG en CGM) samen in één
rapport, dat een volledig overzicht geeft van alle
gegevens voor het geselecteerde tijdsbestek.

2 	Glucose, Koolhydraten, Bolus en Basaalsnelheid

worden, indien geregistreerd, weergegeven
als gestapelde grafieken met behulp waarvan
verschillende gegevenspunten kunnen worden
vergeleken; de legenda geeft uitleg van de kleuren
en symbolen.
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3 	Kik op de dag om de grafiek Overzicht 1 dag te zien
voor die dag.

4. LOGBOEK | 4.1 INSULINEBOLUSDOSES

4. LOGBOEK
Het Logboek (toegankelijk via het tabblad Logboek van een patiëntaccount) toont bloedglucosewaarden, koolhydraten,
bolusinsuline en basaalinsuline in de vorm van een dagelijks logboek. De gegevens worden weergegeven op basis van het
geselecteerde datumbereik (1 dag, 1 week, 2 weken, 30 dagen, 90 dagen of aangepast bereik).

2

1
3

4

5
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4.1 INSULINEBOLUSDOSES
1

2

 e gegevens worden per week gegroepeerd,
D
ongeacht het geselecteerde tijdsbestek. De waarden
zijn kleurgecodeerd op basis van of ze Boven bereik,
Binnen streefbereik en Onder bereik zijn
	Als een waarde uit meerdere waarden bestaat,
wordt dat met een sterretje (*) aangegeven en
wordt alleen de extreemste waarde weergegeven.

3 	Met de hand ingevoerde waarden worden
aangegeven met een lettertype dat er
handgeschreven uitziet.

4 	Waarden die vóór de maaltijd zijn verkregen,

worden aangegeven met een zwarte stip (•) naast
de waarde.

5 	Een correctiebolus (een bolus van het corrigerende
type) wordt aangegeven met een pijl 'omlaag' ()
naast de boluswaarde die onder de waarde wordt
weergegeven.

6 	Gemiddelden per tijd van de dag (Ochtend, Middag,
Avond en Nacht) worden onder het rapport
weergegeven – met wekelijkse waarden geheel
rechts.
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5. GESCHIEDENIS | RECORDED AND MANUALLY ENTERED EVENTS

5. GESCHIEDENIS
Het geschiedenislogboek (toegankelijk via het tabblad Geschiedenis van een patiëntenaccount) toont een reeks
verschillende gebeurtenissen die de patiënt heeft geregistreerd via zijn apparaten of handmatig heeft ingevoerd
via de Glooko Mobile App. De gegevens worden weergegeven op basis van het geselecteerde datumbereik (1 dag, 1
week, 2 weken, 30 dagen, 90 dagen of aangepast bereik).

1

2

5.1 GEREGISTREERDE EN HANDMATIG INGEVOERDE
GEBEURTENISSEN
In het geschiedenislogboek worden recent
1 	

geregistreerde gebeurtenissen weergegeven,
waaronder A1c, alarmen, BG-waarden, bloeddruk,
lichaamsbeweging, voedsel, insuline, ketonen,
medicatie, opmerkingen en gewicht.
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De gebeurtenissen in het geschiedenislogboek kunnen
2 	
worden gefilterd om alleen specifieke gegevens voor
de geselecteerde periode weer te geven.

6. INZICHT | 6.1 VERANDERING VAN PLAATS EN SET

6. INZICHT
Inzichtrapporten (toegankelijk via het tabblad Inzicht van een patiëntaccount) geven een gedetailleerde weergave
van insulinegegevens, maar alleen als een insulinepomp naar het account is geüpload. De gegevens worden
weergegeven op basis van het geselecteerde datumbereik (1 dag, 1 week, 2 weken, 30 dagen, 90 dagen of aangepast
bereik) en de glucosegegevensbron (BG of CGM).

1
2

3

6.1 VERANDERING VAN PLAATS EN SET
Zie welke invloed de frequentie van veranderingen van
set/plaats heeft op de glucosewaarden.

1 	Kies tussen BG of CGM om patronen in

de verandering van set/plaats te zien per
gegevensbron.

2

 e waarden zijn gegroepeerd volgens de tijd tussen
D
gebeurtenissen ( 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen
en 5 dagen). Mediane (middelste) BG-waarden
voor elke groepering worden aangegeven met
een blauwe stip (•). Het donkerblauwe deel van
elke balk vertegenwoordigt waarden die binnen

25-75% vallen van de gemiddelde BG van -12 uur
vóór de verandering en het lichtblauwe deel
vertegenwoordigt waarden die binnen 10-90% vallen.

3 	Glucosewaarden van -12 uur vóór de verandering

van set/plaats en van +6 uur na de verandering per
dag worden onder de hoofdgrafiek weergegeven.
Kik op de dag om de grafiek Overzicht 1 dag te zien.
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6. INZICHT | 6.2 TIJDELIJKE BASAAL VERLAGEN EN ONDERBREKEN

1
2

6.2 TIJDELIJKE BASAAL VERLAGEN EN ONDERBREKEN
Begrijp welk effect tijdelijke basale verlagingen en
onderbreken op de glucosewaarden hebben door
waarden van vóór, tijdens en na elke actie te zien.

1 	Bekijk de veranderingen in glucose vanaf -1 uur vóór

de verandering, tijdens de verandering (stappen van
15 minuten) en +4 uur na de verandering. Sorteer
gegevens op Datum, Tijd, Tijdelijke basaalsnelheid
of Duur.

2 	Kik op een tijdstip om de grafiek Overzicht 1 dag
te zien.
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6. INZICHT | 6.3 TIJDELIJK BASAAL VERHOGEN

1
2

6.3 TIJDELIJK BASAAL VERHOGEN
Begrijp welk effect tijdelijke verhogingen op de
glucosewaarden hebben door waarden van vóór, tijdens
en na elke actie te zien.

1 	Bekijk de veranderingen in glucose vanaf -1 uur vóór

de verandering, tijdens de verandering (stappen van
15 minuten) en +4 uur na de verandering. Sorteer
gegevens op Datum, Tijd, Tijdelijke basaalsnelheid
of Duur.

2 	Kik op een tijdstip om de grafiek Overzicht 1 dag
te zien.

19

7. APPARATEN

7. APPARATEN
1
5

3

4
2

7.1 POMPPROFIELEN
Het scherm Apparaten (toegankelijk via het tabblad
Apparaten van een patiëntaccount) geeft toegang tot
insulinepompinstellingen als hulp bij beslissingen over het
behandelplan. Standaardinformatie over BG-meters en
CGM's wordt ook weergegeven.

1 	Bekijk alle apparaten die door de accounteigenaar
worden gebruikt.

2 	Door een apparaat in de lijst te selecteren, worden
de beschikbare instellingen voor dat apparaat
weergegeven aan de rechterzijde.
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3 	Heen en weer schakelen tussen Pompprofielen

en Apparaatinstellingen is mogelijk wanneer
een insulinepomp is geüpload. Hierdoor kunnen
gebruikers het pompprofiel en de pompinstellingen
bekijken in twee afzonderlijke weergaven.

4 	De gebruiker kan eerdere pompinstellingen bekijken
door het tijdstip van de upload te selecteren in het
vervolgkeuzemenu.

5 	Tijdsverschil apparaat verwijst naar het tijdsverschil

tussen het apparaat dat wordt geüpload en het
systeem dat voor de upload wordt gebruikt. Dit kan
aangeven dat een apparaat de verkeerde tijd heeft.

8. RAPPORTEN AANMAKEN

8. RAPPORTEN AANMAKEN

Klik vanuit de meeste schermen in een patiëntaccount op
de optie Pdf-rapport aanmaken om een rapport aan te
maken dat u kunt delen of opslaan.
Selecteer een datumbereik (1 dag, 1 week, 2 weken,
30 dagen, 90 dagen of aangepast bereik), de
rapportgegevens die in het rapport moeten worden
opgenomen en de afdrukmodus en klik vervolgens op
Pdf aanmaken.

• OPMERKING: Artsen hebben ook de mogelijkheid om een
rapportselectie als Favoriet profiel op te slaan. Voor meer
informatie over deze functie raadpleegt u de Glooko®
snelstartgids voor klinieken.
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ONDERSTEUNING

ONDERSTEUNING

We staan altijd klaar om te helpen als u vragen mocht hebben. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
• Web-ondersteuning: https://support.glooko.com
• E-mailondersteuning: help@glooko.com
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