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Zorgprotocol diabetestestmateriaal 
 

 

Algemene gegevens: 

 

Naam: ………………………………………………..                      Geslacht:……………… ............... M/V* 

Adres: ………………………………………………..                   Postcode: ........................................  

Woonplaats: ………………………………………………..                   Geboortedatum: .............................  

Telefoonnummer: ………………………………………………..  BSN:  ............................................... 

Zorgverzekeraar: ………………………………………………..                       Verzekerde nummer: .....................  

Formulier ingevuld door:…………………………………………… Datum: ............................................ 

Functie:……………………………………………………………………… Handtekening: 

 

 

Medische gegevens: 

 

1. Door wie is diabetestestmateriaal voorgeschreven?  

Naam:        

Functie:                                               

Ziekenhuis/huisartsenpraktijk*: 

Telefoonnummer: 

Woonplaats: 

 

2. Welke diagnose heeft verzekerde waarvoor diabetestestmateriaal gewenst/noodzakelijk is?  

 Kies een item. 

        .............................................................................................................................................................. 

 

3. Hoe wordt verzekerde hiervoor behandeld? 

 Kies een item. 

  .............................................................................................................................................................   

 

4. Hoeveel strips en lancetten zijn er per kwartaal gewenst/noodzakelijk? 

 .............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Indien er sprake is van meerverbruik, wat is hiervan de oorzaak? 

 Kies een item. 

 .............................................................................................................................................................. 

 

 

 

Nagenoeg uitbehandeld met orale middelen: eenmalig 100 lancetten en 100 strips 

Per insuline-injectie wordt 1 lancet en 1 teststrip verstrekt:  

- 1 insuline injectie per dag;100 lancetten en teststrips per kwartaal  

- 2 insuline injecties: 200 lancetten en teststrips per kwartaal  

- 3 insuline injecties per dag: 300 lancetten en teststrips per kwartaal, enzovoort.  

Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen op voorschrift van de behandelend arts tijdelijk een 

voorgeschreven hoger aantal strips en lancetten worden verstrekt. 
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6. Voor welke periode is meerverbruik noodzakelijk? 

 .............................................................................................................................................................. 

 

7. Is verzekerde afhankelijk van zorg (mantelzorg/thuiszorg) voor het meten van de 

bloedglucosewaarden? 

 Ja/Nee 

 

8. Is verzekerde afhankelijk van zorg (mantelzorg/thuiszorg) voor het injecteren van de insuline? 

 Ja/Nee 

 

9. Aan welke functionaliteiten dient de glucosemeter te voldoen? 

Functionaliteiten  Reden 

Standaard  - 

Met computer uitleesbaar   

Grote letter en/of groot contrast   

Benodigde bloeddruppel  ≤ 0,4 µL   

Stripcassette/rolcassette   

Boluscalculator   

Sprekende meter   

Communicatie met insulinepomp   

 

10. Welke glucosemeter is vanwege bovenstaande benodigde functionaliteiten gekozen? 

 

11. Indien u een meter kiest die niet is opgenomen in het VGZ-assortiment,  vermeld hier uw 

motivatie op basis van patiëntbeeld en functionaliteiten:  

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 

12. Zijn er specifieke wensen met betrekking tot de prikpen en lancetten? 

 .............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 Aankruisen wat van toepassing is  


