
    

 
 

 

   

Wordt geleverd met 
het OneTouch® Delica® 
priksysteem

Advanced Glide® controle 
systeem, ontworpen om prettig te                 
kunnen testen.

Gecontroleerde trillingen voor zacht 
en nauwkeurig prikken.

Herinner uw patiënten eraan 
om telkens een nieuw lancet                          
te gebruiken.

Nauwkeurigheid waar 
uw patiënten op kunnen 
vertrouwen met de               
OneTouch Verio® teststrips

  5 jaar bewezen klinische 
nauwkeurigheid zelfs bij extreem lage 
en hoge bloedglucosespiegels

  Slechts 0.4 µl bloed voor een 
nauwkeurig resultaat

  Tijdens een klinische studie waren 
bijna 100% van de patiënten die de             
OneTouch Verio® meter gebruikten in 
staat om een waarde te bekomen met 
de eerste teststrip zodat geen tweede 
poging nodig was.

 

 www.OneTouch.be 0800-15325          

Adviseer de OneTouch Verio® meter vandaag nog, 
voor positieve feedback als de resultaten van de 

patiënt binnen de grenswaarden vallen.
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Laten we hen nu helpen                              
           goed te starten

  Laten we       
     vooruit  
             gaan

Ontdek de OneTouch Select Plus Flex® meter met 
de OneTouch Reveal® mobiele en web apps

De OneTouch Select Plus Flex® meter met ColourSureTM technologie* helpt u 
om uw resultaten beter te begrijpen.  Samen met de OneTouch Reveal® mobiele 

en web apps, worden uw trends op een eenvoudige en kleurrijke manier in

beeld gebracht. Dit helpt u om op koers te blijven - op elk moment, onderweg 

en tussen de bezoeken aan uw professionele zorgverlener in.

 De ingebrachte onder- en bovengrenswaarden worden toegepast op alle glucosemetingen. De waarden gelden dus ook voor metingen die worden uitgevoerd voor of na de maaltijd, voor of na het innemen van 
geneesmiddelen en rond alle andere activiteiten die de bloedglucose kunnen beïnvloeden. Bespreek  met uw arts of professionele zorgverlener wat voor u de juiste onder- en bovengrenswaarden zijn. 
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 Voor meer informatie, informeer ernaar bij uw zorgverlener, of bezoek  

www.onetouch.nl

       Stefanie
“Wat is dat, een koolhydraat-insulineratio*?”, vraagt de jonge arts mij op mijn 

driemaandelijkse diabetescontrole. Inwendig moet ik lachen. Wat absurd dat ik hier 

tegenover iemand zit die daar nog nooit van heeft gehoord. Hoe kan diegene goed mijn 

diabetes behandelen? Dit is diabetesbasiskennis. Ik twijfel aan haar inzet om diabetes echt 

te willen begrijpen en mij van een zo goed mogelijke zorg te willen voorzien. Ik voel me 

niet serieus genomen en begin me nu echt zorgen te maken over de kwaliteit van zorg die 

ik ontvang. Ik ben namelijk in behandeling in een academisch ziekenhuis en mijn artsen 

in opleiding rouleren elke zoveel maanden. Inmiddels heb ik al lang weer iemand anders. 

Soms heb ik een pareltje te pakken, maar meestal merk ik dat het ze aan passie voor 

het vak ontbreekt. Logisch ook, ze zijn in opleiding en kunnen niet alle specialismen 

even boeiend vinden. Maar ik wil daar niet de dupe van zijn. Ik overweeg nu 

serieus een vaste arts aan te vragen, want dat kan. Toegegeven, een controle is 

geen gelegenheid om je zelfmanagementgedrag uitgebreid te bespreken, daar 

zijn diabetesverpleegkundigen voor. Toch zou ik er geruster op zijn als mijn 

behandeling in handen is van een diabetesexpert. In elk geval iemand die er 

meer van weet dan ikzelf. Vooral aangezien ik diabetes MODY heb, een 

zeldzame vorm. Mag ik dat van mijn behandelaars verwachten? 

* Deze ratio is per persoon verschillend en geeft aan wat de juiste verhouding is tussen 

de hoeveelheid koolhydraten van een maaltijd en de daarvoor benodigde insuline.

Stefanie Rondags (33) werd op haar 14e gediagnosticeerd  met diabetes type 1. 
Inmiddels weet ze dat ze  een andere vorm van diabetes heeft: MODY. 
Stefanie werkt als promovendus / diabetespsycholoog bij het VU medisch centrum. 
Hier doet ze verslag van 24/7 diabetes. Twitter @S_Rondags
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