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Basisrichtlijnen

Gebruik van de muis 

Klik op de linker muisknop om toegang te krijgen tot de gewenste procedure.

Verplaatsing binnen de vensters

Wanneer u binnen een venster zit, gebruikt u de tabtoets om naar een volgend veld te gaan. Door tegelijkertijd op 
shift + tab te drukken keert u terug naar het vorige veld. U kunt ook de muis gebruiken om rechtstreeks naar het 
gewenste veld te gaan (klik op de linker muistoets).

Data

In velden met data erin kunt u de datum in elk gewenst formaat invoegen. Elke scheiding tussen dag – maand – jaar 
is toegestaan, ook een spatie. Bijvoorbeeld 01/01/2008 kunt u schrijven op één van de volgende manieren: 1-1-8; 
1.1.8; 1/1/8; 1\1\8; 1 1 8.
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Menuknoppen

Hieronder worden de belangrijkste menuknoppen van het programma toegelicht.

Binnen de applicatie treft u vele menuknoppen aan. Het gebruik ervan wordt weergegeven met een korte beschrijving 
zodra u de muis boven een knop houdt.

Aan het begin van elke regel van een informatielijst; u kunt er een regel mee selecteren en hem een 
onderscheidende kleur geven (groen, rood, blauw) 

 Aan het eind van elke regel van een informatielijst; als die regel geselecteerd is kunt u andere informatie 
raadplegen die gerelateerd is aan de info in die regel.

Hiermee kunt u nieuwe informatie invoegen. Bijvoorbeeld in een ‘Resultatenlijst’ kunt u de informatie invoegen 
over een nieuw uitgelezen bloedglucosewaarde.  

 Hiermee kunt u alle informatie wissen binnen de geselecteerde regel.

 Hiermee kunt u alle informatie wissen binnen een lijst. 

 Aan het eind van elke regel van een informatielijst; hiermee kunt u gegevens binnen die regel wijzigen.

 Hiermee kunt u de zojuist aangebrachte wijzigingen bevestigen.

 Hiermee kunt u de huidige actie annuleren; eventueel kunt u daarbij zojuist ingevoerde of gewijzigde informatie 
verliezen.

 Hiermee kunt u de grafiek in beeld brengen van de gegevens binnen de functie waar u op dat moment in zit.

Exporteert de resultaten in csv formaat. 

 Hiermee kunt u de informatie afdrukken binnen de functie waar u op dat moment in zit.

 Hiermee kunt u de informatie afdrukken binnen de functie waar u op dat moment in zit.

Binnen de configuratieapplicatie, kunt u hiermee een nieuwe informatie invoeren.  

Binnen de pagina’s voor de handling van patiëntgegevens, kunt u hiermee nieuwe informatie invoegen over de 
insulinebehandeling en de periodes waarin de dag van de Patiënt is ingedeeld.  

 Hiermee kunt u alle persoonlijke en klinische gegevens invoegen van een nieuwe Patiënt. 

Hiermee kunt u Patiëntgegevens wijzigen.
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Hiermee bevestigt u de invoer of wijziging van Patiëntgegevens.

Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat met de hand is ingevoerd. 

 Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat eerst door het instrument is 
gelezen, en vervolgens één of meerdere malen met de hand is gewijzigd. Indien geselecteerd kunt u hiermee de 
oorspronkelijke waarde terughalen.

 Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een 
Dialogue-file.

 Binnen het resultaat van de bloedglucose geeft de menuknop aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een 
MenaDiab-file.

 Hiermee kunt u grafieken vergelijken met bloedglucoseresultaten uit twee verschillende periodes. 

 Hiermee kunt u de punten op de grafiek met bloedglucoseresultaten met elkaar verbinden  in een 
stippellijn. 

 Hiermee komt u in een kalenderfunctie.

 Hiermee kunt u de inhoud van een pdf-file weergeven.

 Binnen een filter, kunt u hiermee de informatielijst verkrijgen die overeenkomt met de specificaties van de filter. 

 Geeft met een lijst aan waar de fouten zitten die zijn ontstaan bij het invoeren van nieuwe informatie. 

Importeert een xml-file uit een GlucoDay-instrument. 

Exporteert de bloedglucosegegevens naar een xml-file. 

 Hiermee start u de procedure op van het importeren van bloedglucoseresultaten uit het instrument 
(meetapparaat) dat op de PC is aangesloten.

Importeert de bloedglucoseresultaten uit een file.

Exporteert de bloedglucoseresultaten naar een file. 

 Indien de gebruikte browser het niet toestaat, kunt u hiermee toch de client downloaden om te kunnen printen 
en gegevens uit de glucometers binnen te halen.    
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Home Page
De informatie op de home page betreft de Patiënt wiens naam is geselecteerd en af te lezen is in het bovenste deel 
van de pagina van de applicatie zelf. 

De pagina is in drie zones opgedeeld.

Dagboek 

In het linker deel van de pagina is een dagboek weergegeven waarin de bloedglucoseresultaten staan van de 30 dagen 
voorafgaand aan het laatst verkregen resultaat.

In rood zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde hoger is dan het hoge niveau; in blauw zijn de resultaten 
weergegeven waarvan de waarde lager is dan het lage niveau.  In wit zijn de resultaten weergegeven waarvan de 
waarde ligt tussen het lage en het hoge niveau.  

Naast ieder resultaat kan een van de volgende knoppen staan:

geeft aan dat het resultaat met de hand is ingevoerd 

geeft aan dat het resultaat gelezen is door een instrument en vervolgens met de hand is gewijzigd

 geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een TXT file dat door de Dialogue software gegenereerd is

geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een AMD file 

Grafiek met resultaten

Het deel rechtsboven in de pagina geeft een grafiek weer waarin de bloedglucoseresultaten zijn weergegeven van de 
laatste twee weken of van de laatste maand voorafgaand aan het laatst verkregen resultaat. 
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Overzetten gegevens

In dit gedeelte zitten de gebruikerstools waarmee het mogelijk is:

• gegevens op te roepen (zie: Home Page - overzetten) 

• het geïmporteerde te printen (zie: Home Page - afdrukken ) 

• resultaten te exporteren en te importeren in een file (zie: Home Page - importeren/exporteren )

In het linkergedeelte verschijnt het plaatje en de naam van het laatste instrument waaruit de resultaten verkregen 

zijn. Meteen daaronder verschijnt  'selecteer volgende' gevolgd door de knop . Door een van de twee te selecteren 
verandert het gedeelte van aanblik en komt de lijst met instrumenten op die met de Patiënt gekoppeld zijn. Deze lijst 
loopt naar rechts of naar links door op het rechter of linker pijltje te klikken. 
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Van elk instrument wordt informatie weergegeven zoals het serienummer en de laatste datum waarop gegevens zijn 
verkregen met dit instrument. Door op het plaatje of de tekst met de naam van het instrument te klikken, keert dit 
gedeelte van de pagina weer in zijn voorgaande aanblik terug behalve dat het plaatje en de naam van het zojuist 
gekozen instrument nu zijn weergegeven. 
In ditzelfde gedeelte staat rechtsboven de datum en het uur van de laatste keer dat gegevens uit het ernaast 
aangegeven instrument zijn verkregen.

Overzetten gegevens

Door op de menuknop  te klikken begint het instrument gegevens te verzamelen. Het systeem 
controleert of het instrument dat met de PC verbonden is hetzelfde is als links ervan is aangegeven: het type en het 
serienummer moeten overeenkomen. Zodra de controle voorbij is, begint het werkelijke overzetten van de gegevens. 
Hierbij komen in beeld het zoeken naar de seriële poort waarmee het instrument verbonden is en de voortgang van de 
download van de ontvangen resultaten. 

Afdrukken

Elke gegevensverzameling die uit een instrument wordt geïmporteerd, kan ook afgedrukt worden. Als u niet wilt 
printen klikt u simpelweg op de flag ‘Afdrukken’ onder de import-knop.

In dit gedeelte van de pagina kunt u ook het hele bloedglucose dagboek printen van de geselecteerde Patiënt, door op 
de knop 'Report' daaronder te klikken.

Importeren / Exporteren

Door op de knop  te klikken kunt u de resultaten van de analyse exporteren. 
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Als u op de knop klikt komt er een pop-up op waarin u twee data kunt specificeren waarmee u de tijdsspanne aan kunt 
geven waaraan de geëxporteerde analyses moeten refereren. 

Zodra u klikt op de knop , zal de export beginnen.

Door op de knop  te klikken kunt u de resultaten van de analyse importeren. 

Als u op de knop klikt komt er een pop-up op waarin u de file kunt kiezen waaruit de informatie moet worden 
verkregen. U moet hierbij aangeven of het een TXT file betreft van het nieuwe of het oude formaat. Bovendien kunt u 
twee data specificeren waarmee u de tijdsspanne aan kunt geven waaraan de geïmporteerde analyses moeten 
refereren. 

Zodra u klikt op de knop , zal de import beginnen.

Toevoegen Patiënt

Deze functie is toegankelijk vanuit de functie Patiënt. U kunt hier een nieuwe Patiënt registereren. 

Een soortgelijke pagina wordt ook gebruikt om de gegevens van een eerder geregistreerde Patiënt te wijzigen: in dat 
geval zal daarop de informatie uit het systeem worden weergegeven en worden de glucometers bediend samen met de 
andere informatie.

De pagina is onderverdeeld in twee zone’s: bovenaan een grijs gedeelte en onderaan een menugedeelte.  

Door van een invoerveld naar het volgende in het menu te gaan, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen. Het 
onderste deel verandert daarbij van kleur in functie van het invoerveld dat u selecteert. 

Wat u hebt ingevoerd wordt pas opgeslagen nadat u op de knop  klikt en wanneer er geen fouten zijn 
aangetroffen in de invoergegevens. Eventuele fouten worden op een lijst weergegeven in een venster bovenaan. 
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Door de positie van het foutmeldingsvenster kunt u zowel de lijst met fouten zien, als ook van een invoerveld naar het 
andere springen binnen het menu, of in de grijze balk werken om correcties aan te brengen.

Indien u een actie wilt annuleren klikt u op de knop . 

In het grijze gedeelte van de pagina kunt u de belangrijkste Patiëntgegevens invoeren zoals naam, achternaam, 
geboortedatum, geslacht. Er zijn ook twee data die niet gewijzigd kunnen worden en die ingesteld staan volgens de 
huidige datum. Deze geven de datum aan waarop de Patiënt geregistreerd is en de laatste wijzigingsdatum. De 
registratiedatum verandert niet in de loop der tijd, maar de wijzigingsdatum verandert elke keer als een 
Patiëntgegeven gewijzigd wordt, en krijgt de waarde van de dag waarop de wijziging is aangebracht.

In dit gedeelte van de pagina bevindt zich ook de code (ID Patiënt) die met elke Patiënt wordt verbonden. Als deze 
informatie wordt ingegeven door het systeem, is hij niet wijzigbaar; maar hij kan ook ingevoerd zijn door de 
gebruiker. De modaliteit van invoering en het formaat van de code hangen af van wat er is ingesteld in configuratie – 
systeem – parameters.

In het onderste gedeelte van de pagina staat het menu. Via de invoervelden kunt u alle voor het systeem 
noodzakelijke Patiëntinformatie invoeren/wijzigen.

Persoonlijke gegevens

In dit hoofdstuk van het menu kunt u alle persoonsgegevens van de Patiënt managen, zoals adres, telefoonnummer 
etc.

Klinische gegevens

In dit hoofdstuk van het menu kunt u alle klinische gegevens van de Patiënt managen, zoals het type diabetes, 
diagnosedatum, de behandelend arts, hoog of laag niveau.
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Insulinetherapie

Hiermee kunt u de insulinetherapie van de Patiënt specificeren voor 24 uur, of liever uur, type en hoeveelheid insuline.

Met de knop  (bovenaan rechts) kunt u een nieuw voorschrift invoeren. Iedere regel van de lijst eindigt met de 

knop  waarmee het voorschrift gewist kan worden na bevestiging.  

Periodes

De dag van een Patiënt wordt opgedeeld in uurzone’s (periodes). Het systeem suggereert een standaard opdeling die, 
dankzij dit menu-veld, voor elke Patiënt afzonderlijk kan worden ingesteld. 
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Met de knop  (bovenaan rechts) kunt u een nieuwe periode invoeren door het beginuur en het einduur in te 
vullen, de periode ofwel een beknopte beschrijving, en of het een uurzone betreft voorafgaand aan de maaltijd. Om 
het dagboek te kunnen bevestigen moeten de uurzone’s aan de volgende voorwaarden voldoen:

• het "Beginuur" van een periode moet samenvallen met het "Einduur " van de voorgaande periode,

• het "Beginuur" van de eerste periode moet samenvallen met het "Einduur " van de laatste periode,

• de afzonderlijke periodes moeten opvolgend zijn. 

Iedere regel van de lijst eindigt met de knop  waarmee de periode gewist kan worden na bevestiging.  

Glucometers

Klik op de knop  om het ingevoerde te bevestigen; als er geen fouten zijn opgetreden, verschijnt de volgende 
pagina waarmee u één of meerdere glucometers kunt koppelen aan de zojuist ingevoerde Patiënt.

Rechts op de pagina zijn alle glucometers aangegeven die de applicatie kan managen. Om een  glucometer te 

koppelen aan de Patient moet deze aangeklikt worden op het woord ‘selecteer’ of op de knop . Op deze manier 
wordt de aangeklikte glucometer toegevoegd aan de lijst glucometers links op de pagina. Het is verplicht ook het 
serienummer aan te geven. In deze lijst kan eenzelfde meter meerdere malen voorkomen, maar hij moet een ander 
serienummer hebben voor elke gebruik ervan. Iedere regel van de lijst glucometers die aan de Patiënt zijn gekoppeld 

eindigt met de knop  waarmee de glucometer gewist kan worden na bevestiging. Aan de lijst beschikbare 
glucometers (lijst rechts) kunnen nieuwe glucometers worden toegevoegd door te klikken op 'selecteer' naast de 
glucometer die in het algemeen 'nieuw’ wordt genoemd, en onderaan de lijst staat. 

Om de koppeling definitief te maken, moet ook hier geklikt worden op de knop : de koppelingen worden 
definitief mits er geen fouten zijn aangetroffen. 

Om de handeling te annuleren klikt u op de knop . De Patiënt zal dan gewoon geregistreerd staan met alle 
informatie die eerder werd ingevoerd, maar zal geen koppeling hebben naar een glucometer. 
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Functies

De applicatie is gestructureerd in 4 verschillende secties. Deze worden hieronder beschreven van boven naar beneden:

Informaties

Nuttig om naar de Home Page terug te keren maar ook om toegang te krijgen tot Info, Help, Contact en Credits.

Top

Links kunt u de naam van de geselecteerde Patiënt aflezen waaraan alle informatie refereert die consulteerbaar is in 
de verschillende pagina’s van de applicatie. Rechts staat de functie ‘Updaten’ waarmee u de Home Page kunt updaten.

Menu

Hiermee krijgt u toegang tot alle functies die in dit hoofdstuk worden beschreven. Iedere keer dat u er een selecteert 
krijgt de knop een witte ondergrond t.o.v. de andere die grijs blijven. 

Werkgebied

Dit is het gebied waarin de gegevens worden weergegeven die in het Menu zijn selecteerd. 
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Patiënt

 Met deze functie kunt u de informatie managen van de patiënten die in de applicatie zijn geregistreerd.   

De pagina is opgedeeld in drie zones: het filter (bovenaan), de lijst met patiënten (in het midden), de toetsenbalk 
(onderaan).  

De lijst met Patiënten geeft voor elk van hen een aantal basisinformaties weer: hun ID, achternaam en naam, 
geboortedatum, type diabetes, behandeling, leeftijd. 

Om een Patiënt te selecteren uit de lijst, klikt u op de knop  die aan het begin van elke regel staat.  De 
corresponderende regel wordt groen.

De lijst met Patiënten wordt bepaald door de instellingen van het filter (grijze gedeelte bovenaan de pagina): alleen 
die patiënten die voldoen aan de gespecificeerde eigenschappen komen in de lijst. Om de lijst te updaten volgens de 

instellingen, klikt u op de knop .

Met de knop  in de toetsenbalk, kunt u de lijst met patiënten afdrukken. Met de knop  kunt u, na 
bevestiging, de geselecteerde Patiënt wissen.   

Met de knoppen   kunt u de informatie van de geselecteerde Patiënt respectievelijk wijzigen en een 
nieuwe Patiënt invoeren. Beide knoppen geven toegang tot dezelfde pagina (zie: Toevoegen Patiënt).
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Indien u een wijziging aanbrengt in de pagina, wordt de informatie van de geselecteerde Patiënt weergegeven die in 
het systeem is opgeslagen; voegt u een nieuwe patiënt toe, dan wordt geen enkele informatie weergegeven. in beide 

gevallen ziet u onderaan de pagina twee knoppen: de knop  waarmee u de ingevoerde of de gewijzigde 

informatie kunt bevestigen, terwijl u met de knop  de huidige acties kunt annuleren. 

Bloedglucose

 Met deze functie kunt u de bloedglucosegegevens raadplegen van de Patiënt wiens naam links meteen onder 
het functiemenu staat weergegeven.

Binnen de pagina ziet u een sub-menu (rechts in de groene strook bovenaan), waarmee u toegang krijgt tot 
verschillende informaties over de bloedglucose.

Resultatenlijst

Met dit onderdeel van het menu kunt u de bloedglucose-informatie in beeld brengen in de vorm van een 
resultatenlijst.
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In het linker gedeelte van de pagina staat het dagboek met de bloedglucoseresultaten.

In rood zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde hoger is dan het hoge niveau; in blauw zijn de resultaten 
weergegeven waarvan de waarde lager is dan het lage niveau.  In wit zijn de resultaten weergegeven waarvan de 
waarde ligt tussen het lage en het hoge niveau.  De waarde van beide niveau’s wordt weergegeven bovenaan links op 
de pagina.  

Onderaan links, onder de resultatenlijst, staat het aantal aflezingen die in de lijst zijn aangegeven.  

Naast ieder resultaat kan één van de volgende knoppen staan:

geeft aan dat het resultaat met de hand is ingevoerd 

geeft aan dat het resultaat gelezen is door een instrument en vervolgens met de hand is gewijzigd

 geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een TXT file dat door de Dialogue software gegenereerd is

geeft aan dat het resultaat geïmporteerd is uit een MenaDiab file 

Rechts op de pagina staan de details van het in het dagboek geselecteerde resultaat, in een geheel gekleurde regel.: 
de kleur groen geeft aan dat het resultaat ligt tussen het lage en het hoge niveau; de kleur rood geeft aan dat het 
resultaat hoger is dan het hoge niveau en de kleur blauw geeft aan dat het resultaat lager is dan het lage niveau.

Onderaan de pagina vindt u de toetsenbalk waarmee u, van links naar rechts, 

• een wijziging of invoering kunt bevestigen

• het geselecteerde resultaat kunt wissen, na bevestiging

• een nieuw resultaat kunt invoeren

• de resultaten kunt exporteren naar een excel file die liggen in de tijdspanne tussen de twee data die u ingeeft 
in de pop-up, die opent als u op de knop klikt

• het dagboek kunt afdrukken
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Resultatendagboek

Met dit menugedeelte kunt u de bloedglucose-informatie in beeld brengen en managen in de vorm van een 
resultatendagboek, onderverdeeld volgens de uren (periode) waartoe zij behoren.  

Bovenaan de pagina kunt u de hoge en lage niveau’s aflezen, als ook de afwijking van de norm, het gemiddelde en het 
aantal resultaten. In dit deel van de pagina kunt u ook twee data instellen waarmee u een tijdspanne kunt definiëren: 
de resultaten in het dagboek moeten naar deze tijdspanne refereren. 
Het dagboek kan er op twee manieren uitzien afhankelijk of u wel of niet het veld ‘comprimeren’ aanklikt. Om het 

dagboek af te kunnen lezen volgens de instelling, moet u op de knop  klikken in de toestenbalk onderaan de 

pagina.  Rechts ervan staat de knop  waarmee u het dagboek kunt afdrukken.

Het dagboek beslaat het centrale gedeelte van de pagina. In de eerste kolom staan de data waarop de 
bloedglucosetest zijn afgenomen.  Er zijn nog zes andere kolommen, elk voor een periode. Indien de dag van de 
Patiënt is opgedeeld in meer dan zes periodes, kunt u alleen de eerste zes periodes zien. De andere worden zichtbaar 

door op een van de twee knoppen  te klikken die u vindt bovenaan rechts en links van de titels van de kolommen 
met periodes. 
Indien het dagboek in de compacte modus staat, wordt voor elke dag in de eerste kolom en voor elke periode het 
aritmetische gemiddelde van alle resultaten aangegeven van die dag in die periode.

Indien het dagboek echter in de niet-compacte modus staat, worden alleen de resultaten weergegeven. Dit brengt met 
zich mee dat in de data-kolom eenzelfde datum meerdere keren voorkomt.

Onafhankelijk van de dagboek-modus, worden onderaan in de pagina de afwijking van de norm aangeveven, als ook 
het gemiddelde en het aantal resultaten voor elke periode van de dag die in het dagboek staat.
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Kwaliteitscontrole

Met dit menugedeelte kunt u de gegevens van de kwaliteitscontrole in beeld brengen en managen.

In het linkerdeel van de pagina staat de lijst met kwaliteitscontroles van de geselecteerde Patiënt wiens naam links 
staat af te lezen meteen meteen onder het functiemenu.   

In rood zijn de resultaten van de kwaliteitscontrole weergegeven waarvan de waarde hoger is dan het hoge niveau; in 
blauw zijn de resultaten weergegeven waarvan de waarde lager is dan het lage niveau.  In wit zijn de resultaten 
weergegeven waarvan de waarde ligt tussen het lage en het hoge niveau.  De waarde van beide niveau’s wordt 
weergegeven in het rechter deel van de pagina waar u alle details kunt raadplegen van de geselecteerde 
kwaliteitscontrole.  De geselecteerde kwaliteitscontrole wordt aangegeven in een geheel gekleurde regel: 

de kleur rood geeft aan dat het resultaat hoger is dan het hoge niveau en de kleur blauw geeft aan dat het resultaat 
lager is dan het lage niveau.

De controlelijst wordt bepaald door de instellingen van het filter (bovenaan links): alleen die gegevens die voldoen aan 
de gespecificeerde eigenschappen komen in de lijst. Het is bijvoorbeeld mogelijk de lijst met controles te beperken tot 
een bepaald instrument, door het type en serienummer te specificeren. 

Onderaan links op de pagina staat het aantal resultaten van de lijst weergegeven.

Het onderste deel van de pagina bevat de toetsenbalk waarmee u, van links naar rechts: 

• een wijziging of invoering kunt bevestigen

• de geselecteerde kwaliteitscontrole kunt wissen, na bevestiging

• alle geselecteerde kwaliteitscontroles kunt wissen, na bevestiging

• een nieuwe kwaliteitscontrole kunt invoeren

• de grafiek met de kwaliteitscontroles in beeld kunt krijgen. De grafiek alleen kan worden opgebouwd indien 
de kwaliteitscontroles van de lijst refereren aan een bepaald instrument of indien bovenaan links van de 
pagina een instrument is gekozen en een bepaald serienummer. De grafiek verschijnt in een pop-up. 
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Bovenaan in de pop-up staan twee data die de tijdspanne aangeven waartoe de kwaliteitscontroles moeten 
behoren die in de grafiek moeten komen te staan. IN principe geven de twee data een tijdspanne aan die 
overeenkomt met de laatste drie maanden. Deze data kunnen gewijzigd worden en de nieuwe grafiek 

verkrijgt u door op de knop  te klikken onderin de pop-up. Bovenaan rechts staat de knop  
waarmee u de grafiek kunt afdrukken.

• de lijst met kwaliteitscontroles kunt afdrukken

18



Report

 Met deze functie kunt u grafieken maken vanaf de bloedglucosegegevens van de Patiënt wiens naam links is 
weergegeven meteen onder het functiemenu.

De pagina bevat een sub-menu (rechts in de groene strook bovenaan) waarmee u het type grafiek kunt kiezen dat u 
wilt. 

Lijndiagram

Door dit menugedeelte te kiezen, kunt u de bloedglucoseresultaten in een lijndiagram raadplegen.

In de grafiek staan altijd twee lijnen, één in rood die het hoge niveau aangeeft en één in blauw die het lage niveau van 
de bloedglucose aangeeft.

Default hebben de resultaten in de grafiek betrekking op de laatste dertig dagen voorafgaand aan het laatste 
resultaat. De tijdspanne waartoe de gegevens behoren kan gewijzigd worden door de data ‘vanaf’ en ‘tot’ te wijzigen. 
De tijdspanne kan ook aangepast worden door een periode te kiezen in weken (veld onder het veld ‘vanaf’). 

De gekozen tijdsperiode bepaalt de X-as van de grafiek, waarin de data zullen worden weergegeven van de dagen 
binnen de periode. De Y-as zal bepaald worden door de waarde van de bloedglucoseresultaten. Beide assen van de 

grafiek kunnen uitgebreid worden dankzij de knoppen  onder de X-as en de knoppen  links van de Y-as.

Van alle resultaten binnen de geselecteerde periode is het mogelijk een sub-totaal aan te maken binnen de grafiek. 
Bijvoorbeeld voor alleen die resultaten die tot een bepaalde periode behoren waarin de dag is verdeeld (veld 
‘periode’). 

Default worden de resultaten in de grafiek aangegeven met een zwarte punt.  Door de muis op zo’n punt te leggen kan 
het uur en de dag worden afgelezen waarop het resultaat is behaald, naast ook de waarde ervan en de meeteenheid 
waarin hij is uitgedrukt. 

Van alle resultaten kunt u diegene speciaal aangeven die verwijzen naar een bepaalde dag van de week. Bijvoorbeeld 
indien u alle resultaten wilt aangeven die verwijzen naar de maandag,  moet u in het grijze gedeelte de dag MA 
selecteren 
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en dan klikken op de knop  rechts in de grijze balk van de pagina. Zo verkrijgt u bijvoorbeeld de volgende 
grafiek. 

In dit type grafiek kunt u de punten verbinden met een stippellijn. U hoeft hiervoor alleen maar te klikken op de knop 

. 

Bovendien kunt u twee lijndiagrammen met elkaar vergelijken uit twee verschillende periodes. Om de twee grafieken 

te verkrijgen klikt u op de knop : in het linker deel van de grijze balk van de pagina verschijnen nog 
twee data op de plaats van de periode. De tweede grafiek verwijst naar de tijdspanne tussen deze twee data. Om 

beide grafieken in beeld te krijgen en te kunnen vergelijken, klikt u op de knop . U krijgt dan bijvoorbeeld de 
volgende pagina te zien

Elke instelling die u kiest voor de grafieken betreffende de dagen, de uren of de verbinding van punten, zal worden 
toegepast op beide grafieken.

Door te klikken op de knop  kunt u de grafiek of grafieken die u op de pagina ziet, afdrukken.
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Voorbeeld daggrafiek

Via dit menugedeelte kunt u de bloedglucoseresultaten raadplegen in een lijndiagram, waarin de periodes van de dag 
staan aangegeven. 

In de grafiek staan altijd twee lijnen, één in rood die het hoge niveau aangeeft en één in blauw die het lage niveau van 
de bloedglucose aangeeft.

De X-as geeft de tijdspanne van 24 uur aan. Hierop zijn de uren aangegeven die de verschillende periodes bepalen 
waarin de dag is opgedeeld. Vandaar dat de grafiek is opgedeeld in verticale banen.

De Y-as wordt bepaald door de waarde van de bloedglucoseresultaten. Met de knoppen  links van de as kunt u 
deze uitbreiden. 

Default hebben de resultaten in de grafiek betrekking op de laatste dertig dagen voorafgaand aan het laatste 
resultaat. De tijdspanne waartoe de gegevens behoren kan gewijzigd worden door de data ‘vanaf’ en ‘tot’ te wijzigen. 
De tijdspanne kan ook aangepast worden door een periode te kiezen in weken (veld onder het veld ‘vanaf’). 

Van alle resultaten binnen de geselecteerde periode is het mogelijk een sub-totaal aan te maken binnen de grafiek. 
Bijvoorbeeld voor alleen die resultaten die tot een bepaalde periode behoren waarin de dag is verdeeld (veld 
‘periode’). 

Default worden de resultaten in de grafiek aangegeven met een zwarte punt.  Door de muis op zo’n punt te leggen kan 
het uur en de dag worden afgelezen waarop het resultaat is behaald, naast ook de waarde ervan en de meeteenheid 
waarin hij is uitgedrukt. 

Van alle resultaten kunt u diegene speciaal aangeven die verwijzen naar een bepaalde dag van de week. Bijvoorbeeld 
indien u alle resultaten wilt aangeven die verwijzen naar de maandag,  moet u in het grijze gedeelte de dag Maa 
selecteren 

21



en dan klikken op de knop  rechts in de grijze balk van de pagina. Zo verkrijgt u bijvoorbeeld de volgende 
grafiek. 

In dit type grafiek kunt u de punten verbinden met een stippellijn. U hoeft hiervoor alleen maar te klikken op de knop 

. 

Bovendien kunt u twee lijndiagrammen met elkaar vergelijken uit twee verschillende periodes. Om de twee grafieken 

te verkrijgen klikt u op de knop : in het linker deel van de grijze balk van de pagina verschijnen nog 
twee data op de plaats van de periode. De tweede grafiek verwijst naar de tijdspanne tussen deze twee data. Om 

beide grafieken in beeld te krijgen en te kunnen vergelijken, klikt u op de knop . U krijgt dan bijvoorbeeld de 
volgende pagina te zien

Elke instelling die u kiest voor de grafieken betreffende de dagen, de uren of de verbinding van punten, zal worden 
toegepast op beide grafieken.

Door te klikken op de knop  kunt u de grafiek of grafieken die u op de pagina ziet, afdrukken.
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Staafdiagram

Via dit menugedeelte kunt u de bloedglucoseresultaten raadplegen in een staafdiagram, een staaf voor elke dag van 
de week, en een taartpunt grafiek.

Default hebben de resultaten in de grafiek betrekking op de laatste dertig dagen voorafgaand aan het laatste 
resultaat. De tijdspanne waartoe de gegevens behoren kan gewijzigd worden door de data ‘vanaf’ en ‘tot’ te wijzigen. 
De tijdspanne kan ook aangepast worden door een periode te kiezen in weken (veld onder het veld ‘vanaf’). 

Van alle resultaten binnen de geselecteerde periode is het mogelijk een sub-totaal aan te maken binnen de grafiek. 
Bijvoorbeeld voor alleen die resultaten die tot een bepaalde periode behoren waarin de dag is verdeeld (veld 
‘periode’). 

Het is ook mogelijk de grafiek te beperken tot alleen die resultaten die hoger zijn dan het hoge niveau, lager dan het 
lage niveau of die liggen tussen het minmum en maximum niveau (veld ‘resultaten van’). 

Om de grafiek in beeld te krijgen die de laatste instellingen volgt, moet u op de knop   klikken die rechts in de 
grijze balk van de pagina staat.

Rechts in de grijze balk vindt u ook de knop  waarmee u de grafieken kunt afdrukken.

In de grijze balk staan bovendien het gemiddelde van de resultaten en hun afwijking van de norm, evenals de 
onderlinge verhouding tussen de gegevens in de grafiek en hun totale aantal.

23



Andere analyses

 Met deze functie kunt u de informatie managen van de gegevens die door de applicatie herkend worden, met 
uitzondering van de bloedglucose en de hemoglobine waarden, van de geselecteerde Patiënt wiens naam af te lezen is 
links meteen onder het functiemenu. De applicatie herkent als gegevens alla analyses die geregistreerd staan in 
confuguratie – analyse – analyse.

Het linkerdeel van de pagina wordt bijna helemaal in beslag genomen door de resultatenlijst. Van elke analyse is 
alleen de datum, het datum-teken, het resultaat en de meeteenheid ervan weergegeven. De resultaten van de 
verschillende analyses kunnen in rood of blauw aangegeven worden. In rood als het het resultaat hoger ligt dan de 
hoge niveau voor de analyse, in blauw als het lager ligt dan de lage waarde voorzien voor de analyse.  
De lijst wordt bepaald door de instelling van het filter (bovenaan links) waarin alleen die analyses zijn opgenomen die 
voldoen aan de gevraagde eigenschappen. Bijvoorbeeld, u kunt de lijst beperken tot de resultaten van een enkel type 
door op het veld te klikken in het filter. In dit geval verschijnen meteen onder de analyse twee velden die aangeven 
respectievelijk het minimum niveau en het maximum niveau van de gekozen analyse. 

In het filter staat een tweede veld waarin u een opeenvolging van letters kunt invoeren. In dit geval zullen in de lijst 
alleen die analyses worden opgenomen die in hun datumteken de ingevoerde letter-opeenvolging hebben staan.
Onderaan links op de pagina is het aantal van de in de lijst aanwezige resultaten weergegeven.
Rechts in de pagina zijn alle informaties aangegeven over het geselecteerde resultaat, aangeduid in de lijst met een 
geheel gekleurde regel: rood als het resultaat hoger ligt dan het hoge niveau, blauw als het lager ligt dan het lage 
niveau, groen als het resultaat ligt tussen het lage en het hoge niveau.

Om een resultaat te kiezen klikt u op de knop  aan het begin van de corresponderende regel.
In het onderste deel van de pagina vindt u de toetsenbalk waarmee u, van links naar rechts, 
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• een wijziging of invoering kunt bevestigen

• het geselecteerde resultaat kunt wissen, na bevestiging

• alle geselecteerde resultaten kunt wissen, na bevestiging

• een nieuwe kwaliteitscontrole kunt invoeren

• een grafiek met de resultaten in beeld kunt krijgen die betrekking hebben op een tijdspanne die 
gespecificeerd is door twee data die u ingeeft in de pop-up, die opent als u op de knop klikt. 

De grafiek kan alleen in beeld komen als de resultaten in de lijst van één enkel type analyse zijn. 

• de resultatenlijst kunt afdrukken.
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Configuratie

 De configuratie maakt geen deel uit van de standaard functies: het betreft een gebied van de applicatie van 
waaruit u informatie kunt managen die wezenlijk is voor een correct gebruik en functioneren van de functies van de 
applicatie.

De te managen informatie is opgedeeld in vijf groepen:

• analyses

• Patiënt

• tijdsaanduidingen

• systeem

Analyses

De sectie 'Analyses'  van het configuratiegebied omvat twee menufuncties 'meeteenheid' en 'Analyses'.

Meeteenheid

In ‘meeteenheid’ worden de meeteenheden gemanaged waarin de resultaten van de verschillende analyses zijn 
uitgedrukt.

De meetenheden die al geregistreerd zijn worden per regel in een lijst weergegeven. Naast hun beschrijving staan 

twee knoppen. Door te klikken op de knop  wordt de meeteenheid gewist, na bevestiging; met de knop  kunt 
u de beschrijving wijzigen van de meeteinheid.

Bij het wijzigen dienen de knoppen aan het eind van de regel voor respectievelijk bevestigen  en wissen  
van de wijziging. 

Bovenaan rechts vindt u de knop  waarmee u een nieuwe meeteenheid kunt invoeren. De knoppen aan het eind 
van de regel hebben dezelfde functie als bij het wijzigen. 
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Binnen de meeteenheden zijn uitgezonderd mg/dl en mmol/l die altijd beschikbaar moeten zijn. Zij zitten reeds in de 
installatie van de applicatie en kunnen noch gewijzigd noch gewist worden.

Analyses

In 'Analyses' worden de analyses geconfigureerd waarvan u wilt dat de applicatie ze kan managen.

Het linkerdeel van de pagina wordt in beslag genomen door de lijst met reeds geconfigureerde analyses waarvan 
alleen enige basisinformatie wordt weergegeven. De analyse die u selecteert uit de lijst is met een groene regel 
aangegeven en alle informatie ervan vindt u terug op het rechterdeel van de pagina. 

Als u een andere analyse kiest hoeft u alleen maar op de knop  aan het begin van elke regel in de lijst.

Met de knoppen in het onderste deel van de pagina kunt u respectievelijk

de wijziging bevestigen van de informatie van de geselecteerde analyse of van de invoering

 de geselecteerde analyse uit de lijst wissen na bevestiging

een nieuwe analyse invoeren 
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Patiënt

De sectie 'Patient' in het configuratiegebied omvat drie menufuncties: 'diabetes', 'type insuline' en 'behandeling’.

Diabetes

In 'Diabetes' worden de verschillende soorten diabetes gemanaged 

De types diabetes die al geregistreerd zijn staan per regel in een lijst. Naast hun beschrijving staan twee knoppen. 

Door te klikken op de knop  wordt het type diabetes gewist, na bevestiging; met de knop  kunt u de 
beschrijving wijzigen van het type diabetes.

Bij het wijzigen dienen de knoppen aan het eind van de regel voor respectievelijk bevestigen  en wissen  
van de wijziging. 

Bovenaan rechts vindt u de knop  waarmee u een nieuw type diabetes kunt invoeren. De knoppen aan het eind 
van de regel hebben dezelfde functie als bij het wijzigen. 

Type insuline 

In ‘type insuline’ wordt de informatie gemanaged omtrent de verschillende types insuline.
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De pagina is gelijk aan die van de diabetes waardoor het gebruik volgens dezelfde regels gaat.

Behandeling

In 'behandeling’  wordt de informatie gemanaged omtrent de verschillende behandelingen voor de diabetescontrole.

De pagina is gelijk aan die van de diabetes waardoor het gebruik volgens dezelfde regels gaat.
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Tijdelijke Identificering

De sectie ‘tijdelijke identificering’ binnen het configuratiegebied omvat drie menufuncties 'gebeurtenissen, 'periodes' 
en 'tijdspannen’.

Gebeurtenissen

In 'gebeurtenissen' worden de verschillende gebeurtenissen gemanaged die aan het aflezen van diabetes gekoppeld 
kunnen worden.

De gebeurtenissen die al geregistreerd zijn staan per regel in een lijst. Naast hun beschrijving staan twee knoppen. 

Door te klikken op de knop  wordt de gebeurtenis gewist, na bevestiging; met de knop  kunt u de beschrijving 
wijzigen van de gebeurtenis.

Bij het wijzigen dienen de knoppen aan het eind van de regel voor respectievelijk bevestigen  en wissen  
van de wijziging. 

Bovenaan rechts vindt u de knop  waarmee u een nieuw type diabetes kunt invoeren. De knoppen aan het eind 
van de regel hebben dezelfde functie als bij het wijzigen. 

Uitzondering is een sub-totaal van gebeurtenissen die altijd beschikbaar moeten zijn. Deze zijn reeds bij de installatie 
van de applicatie ingesteld en kunnen noch gewijzigd noch gewist worden.
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Periodes 

In 'periodes' worden de in uren uitgedrukte periodes (periodes) gemanaged waarin de dag is opgedeeld.

Met de knop  (bovenaan rechts) kunt u een nieuwe periode invoeren waarbij u het begin-uur en het eind-uur 
moet invullen, alsook de periode of een synthetische beschrijving en of het een periode betreft voorafgaand aan de 

maaltijd. Zodra u één of meerdere periodes hebt ingevoerd moet u op de knop  klikken onderaan de pagina, om 
de invoering definitief te maken. Om te zorgen dat de opdeling van de dag geaccepteerd wordt moeten de uurperiodes 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• het "Begin-uur" van een periode moet samenvallen met het "Eind-uur" van de voorgaande periode,

• het "Begin-uur" van de eerste periode moet samenvallen met het "Eind-uur" van de laatste periode, 

• de verschillende periodes moeten opeenvolgend zijn. 

Iedere regel van de lijst met periodes eindigt met de knop  waarmee u de periode kunt wissen. Het wissen wordt 

pas definitief nadat u op de knop  hebt geklikt en als de nieuwe opdeling van de dag in periodes voldoet aan de 
hierboven genoemde voorwaarden. 

Tijdspannen

In ‘Tijdspannen' wordt de informatie gemanaged omtrent de tijspannen, uitgedrukt in weken, waarop de grafieken 
binnen de applicatie kunnen worden gemaakt.

De pagina is gelijk aan die van de gebeurtenissen waardoor het gebruik volgens dezelfde regels gaat.
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Systeem

De sectie 'Systeem’ van de configuratie omvat drie menufuncties:  'Taal, 'Parameters', 'Afdruk Config.'.

Taal

Als u de applicatie in een andere taal wilt gebruiken dan die welke al ingesteld staat, kunt u de gewenste taal kiezen 
uit een lijst.

 

Parameters

In deze menufunctie wordt de lijst met parameters weergegeven die nodig zijn om de applicatie correct te laten 
functioneren. Voor elke parameter is de identificatiecode aangegeven alsook de huidige waarde. 

Alle parameters kunnen gelijktijdig gewijzigd worden, maar de wijzigingen worden pas definitief nadat u onderaan de 

pagina op de knop hebt geklikt.

Afdrukconfiguratie

Vanaf deze menupagina kunt u aangeven welke afdrukken u default wilt instellen binnen de pagina met printfuncties.
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De afdrukconfiguratie wordt definitief nadat u onderaan de pagina op de knop hebt geklikt.
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Afdrukken

 Vanuit een aantal pagina’s van de applicatie kunt u afdrukken maken van grafieken of analyses. 

Met de printerfunctie kunt u één of meerdere afdrukken tegelijkertijd uitvoeren. 

Vanaf deze pagina kunt u afdrukken maken van 

• bloedglucoseresultaten   voor zover afdrukbaar uit de resultatenlijst binnen de menufunctie bloedglucose

• andere resultaten   voor zover afdrukbaar binnen de menufunctie andere analyses

• het bloedglucose   dagboek voor zover afdrukbaar uit de dagboekresultaten binnen de menufunctie 
bloedglucose.

Indien deze afdruk gevraagd wordt kunt u kiezen uit compact beeld of uitgebreid beeld die overeenkomen 
met respectievelijk het dagboek wanneer de modus comprimeer is gekozen (default) of niet.

• de grafieken  : lijngrafiek, daggrafiek, staafdiagram, taartpunt-diagram; onderaan de pagina staat een grijze 
balk van waaruit de eigenschappen van de grafieken aangegeven kunnen worden (zie: report) 

De gevraagde afdrukken hebben default betrekking op de geselecteerde Patiënt wiens naam is weergegeven links 
meteen onder het functiemenu. U ziet dan dat op de pagina meteen voor de grijze balk is geselecteerd de gekozen: 
'huidige Patiënt. 

Indien u afdrukken wilt voor alle Patiënten die in de applicatie geregistreerd zijn, klikt u op 'Alle’ exclusief  t.o.v. de 
‘Huidige Patiënt’. In geval u ‘Allen’ selecteert is het mogelijk een lijst van Patiënten te printen. U klikt dan op 'Lijst 
patiënten’ onder 'Allen’. 

Om af te drukken klikt u op de knop  onderaan de pagina.
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