DVN-vragenlijst over gebruik van de FreeStyle Libre
1 De aanwezigheid van vreemden bij het scannen van een glucosewaarde vormt voor
mij:
□ Een grote drempel
□ Een drempel
□ Een klein drempeltje
□ Geen enkele drempel

2 Hoe herkenbaar wordt het dat u diabetes hebt (zou kunnen hebben) door in het
openbaar te scannen, denkt u?
□ Helemaal niet
□ Enigszins
□ Heel duidelijk

3 (alleen als u diabetes hebt) Ik kan besluiten wat ik bet best kan doen, als ik een
waarde, een trend van de waarde en de voorafgaande 8 uur gescand heb.
□ Gaat mij zeer moeilijk af
□ Is een probleem
□ Gaat me redelijk goed af
□ Gaat uitstekend

4 Ik kan mijn glucose scannen in slecht verlichte ruimte.
□ Niet, dus doe ik het niet
□ Matig,
□ Soms
□ Meestal/Altijd

5 (alleen als u diabetes hebt) Hoe vaak scande u uw waarde voor u aan het verkeer
deelnam als bestuurder ( tussen 60 en 0 minuten voor vertrek)?
□ Nooit
□ Soms
□ Meestal
□ Altijd
□ Nvt

6 (alleen als u diabetes hebt) Door het gebruik van de FreeStyle Libre voel ik me:
□ Angstiger
□ Onzekerder
□ Meer patiënt
□ Minder angstig
□ Zekerder
□ Minder patiënt

7. Geeft uw huid irritatie op sensor?
□ Ja
□ Nee

Indien Ja:
Heeft u hierdoor sensor(en) moeten verwijderen?

Indien Ja:
Aantal sensoren verwijderd:

8. Heeft u sensoren moeten verwijderen door technisch defect?
□ Ja
□ Nee

Indien Ja:
Aantal sensoren verwijderd

9 (alleen als u diabetes hebt) Door de F S L
A Durf ik me
□ Meer/
□ Minder te bewegen/sporten.
□ Maakt geen verschil

B Kan ik mijn glucoseschommelingen
□ Beter begrijpen
□ Slechter begrijpen.
□ Maakt geen verschil

C Heb ik
□ Meer hypo’s
□ Minder hypo’s.
□ Maakt geen verschil

D Zijn mijn hypo’s
□ Ernstiger
□ Minder ernstig
□ Maakt geen verschil

E Heb ik:
□ Meer hypers
□ Minder hypers
□ Maakt geen verschil

F Zijn mijn hypers
□ Ernstiger
□ Minder ernstig.
□ Maakt geen verschil

G Is het reguleren van mijn glucose rond een maaltijd
□ Makkelijker
□ Moeilijker.
□ Maakt geen verschil

H Heb ik
□ Vaker mijn insulinedosis aangepast
□ Minder vaak mijn insulinedosis aangepast.
□ Maakt geen verschil

I Heb ik
□ Vaker extra insuline toegediend
□ Minder vaak extra insuline toegediend.
□ Maakt geen verschil

10 (alleen als u diabetes hebt) Door gebruik van de Free Style Libre in plaats van de
bloedglucosemeter, zijn mijn huisgenoten
□ Heel ongerust over mijn glucose
□ Bezorgder over mijn glucose
□ Niet meer of minder bezorgd over mijn glucose
□ Minder bezorgd over mijn glucose
□ Huisgenoten bemoeien zich niet met mijn diabetes
□ Heb geen huisgenoten

11 De glucosewaarde die de FSL toont loopt enige tijd achter ( 10 tot 20 minuten). Dit
betekent voor mij:
□ Ik wil daarnaast ook een actuele bloedglucosewaarde met een strip kunnen meten
□ Ik vind het geen bezwaar, het is voor mij voldoende informatie
□ De trend die ik zie, compenseert dit achter lopen

12 Een nieuwe FSL sensor geeft de eerste dag van gebruik geen betrouwbare
uitslagen. Wat zou u doen als u de FSL blijft gebruiken?
□ Ik meet extra met een glucosemeter op de eerste dag
□ Bij een te lage of te hoge waarde op de FSL meet ik een keer extra met een
bloedglucosemeter.
□ Ik laat het voor wat het is en gok die dag maar een beetje
□ Dit was bij mij niet het geval, ik kon direct op de FSL vertrouwen

13 Hoe betrouwbaar denkt u dat de waarden van uw glucosemeter zijn?
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(plaats een kruisje op de lijn waar u de betrouwbaarheid van uw meter inschat

14 Hoe vindt u het continue dragen van de FSL sensor op uw arm?
□ Heel erg hinderlijk
□ Hinderlijk
□ Een klein beetje lastig
□ Helemaal geen probleem

15 Hoe groot is de kans dat u de FSL aan anderen die insuline gebruiken zou
aanraden?
□ Heel groot
□ Groot
□ Redelijke Kans
□ Klein
□ Zeer klein

De volgende vragen zijn voor deelnemers die een continue glucosesensor gewend zijn.
16 De FSL heeft geen alarmsignalen voor te hoge, te lage waarden en een snelle
daling of stijging. Is dit een bezwaar voor u om over te stappen op de FLS?
□ Ja
□ Nee

17 Zou dit een reden voor u zijn om over te stappen op de FSL?
□ Ja
□ Nee

