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Samenvatting Flash Glucose Monitoring (FMG)  

 
Wat doet de FGM? 
Glucosewaarde meten zonder prikken! 
Voor de diabetes patiënt (type 1 en 2) met een intensief insulineschema is het belangrijk om de 
glucosewaarden vaak te meten en onder controle te houden. De Flash Glucose Monitor maakt het 
mogelijk de glucosewaarden goed te monitoren, zonder dat men zich daarvoor in de vinger hoeft te 
prikken. De in de bovenarm geplaatste sensor meet dag en nacht automatisch de glucosewaarde en 
slaat deze voortdurend op. Hierdoor krijgen de patiënt en hulpverlener zicht op een zogenaamde 
trendgrafiek.  
 

Voor wie is de FGM geschikt?  
Voor de diabetespatiënt met een intensief insulineschema, waarbij de glucosewaarden van cruciaal 
belang zijn voor een goede behandeling met insuline. De patiënt neemt minimaal vier keer per dag 
bloed af via een vingerprik om de waardes te controleren. De FGM meet iedere minuut de 
glucosewaarde in het weefselvocht. Door middel van een reader of telefoonapp kan de patiënt de 
waarde uitlezen. Door de voortdurende meting van de sensor en het inzicht in de trendgrafiek wordt 
de  patiënt zelf in staat gesteld om in te spelen op afwijkingen van de trendlijn. Hiervoor heeft de 
patiënt educatie gevolgd en houdt deze dagelijks een activiteiten en intakelijst bij. 
 

Voorwaarden voor vergoeding van de FGM: 
1. Een patiënt met diabetes type 1 of 2 met 4xdaags insulinetherapie, waarbij minimaal 4x per dag de 

bloedsuikerspiegel gemeten wordt. 
2. De zorgverlener moet voldoende kennis hebben van het systeem in de interpretatie van de 

curves/trendgrafiek. 
3. De patiënt is verplicht educatie te volgen. 
4. De patiënt en zorgverlener stellen samen een behandeldoel op. 
5. Er vindt minstens 1x per jaar een evaluatie van dit behandeldoel plaats. 
6. De FGM wordt vergoed voor maximaal 1 jaar of totdat het behandeldoel is behaald. 
7. Wanneer na 1 jaar het behandeldoel niet is behaald, is het mogelijk om een ander doel vast te stellen 

waardoor de vergoeding van de FGM met 1 jaar verlengd kan worden. 
 

Hoe werkt de FGM? 
De patiënt heeft samen met de huisarts/POH een duidelijk behandeldoel vastgelegd, hierin wordt de 
bandbreedte waarbinnen de suikerwaardes goed zijn beschreven. Ook de therapie/actie van de 
patiënt wordt omschreven in het plan. Er wordt een sensor in de bovenarm van de patiënt geplaatst, 
deze dient iedere 14 dagen vervangen te worden. De FGM meet voortdurend de glucosewaarde (let 
op, deze waarde heeft een vertraging van 5 minuten, omdat de meting in het weefselvocht plaats 
vindt), de patiënt scant minimaal 3x per dag de met de reader of telefoonapp. Door deze te 
verbinden met een computer kan de software van deze waardes de trend bepalen. Door middel van 
deze trends kan de patiënt zelf inzicht krijgen in de glucosewaardes en ontdekken waar er periodes 
van te hoge of te lage glucosewaardes zijn. De FGM kan heel handig zijn in het vaststellen van 
nachtelijke hypo’s. 
Door de verkregen educatie en afspraken is de patiënt zelf in staat de eigen insulinetherapie vorm te 
geven. 
 

Vergoeding FGM: 
De FGM wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering van de patiënt. 
 
NB. Bij een Hypo niet scannen maar prikken! 
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FGM (Flash Glucose monitoring) 

Er zijn 4 mogelijkheden om bloedglucose te meten: 

• Veneus (lab).  

• Capillair (vingerprik). 

• Flash Glucose monitoring (FGM). 

• Continu glucose monitoring (CGM). 

Sinds dit jaar kan in de eerste lijn ook FGM worden ingezet. CGM wordt alleen in de tweede 

lijn ingezet.  

Een belangrijke eis voor vergoeding is echter een intensief 4 dd insuline regime en daarbij 

moet er een doel waarvoor de FGM moet worden ingezet worden bepaald. De FGM wordt 

dan vergoed voor maximaal 1 jaar of totdat het doel bereikt is. Na een jaar is het wel 

mogelijk een ander doel vast te stellen waardoor de FGM wederom een jaar vergoed wordt. 

Wat houdt FGM in? 

Flash glucose monitoring is het meten van glucosewaardes van het weefselvocht zonder 

iedere keer te hoeven prikken. Je brengt een keer per 2 weken een sensor aan op de 

bovenarm. Deze meet op gezette tijden zelfstandig de suikerwaarde. Door middel van een 

apparaat (kan ook een app op een mobiel zijn) worden deze gescand (flashen). 

 

Het systeem  voor FGM is de freestyle libre. Het bestaat uit een sensor, een applicator om de 

sensor aan te brengen, een reader (of mobiel) en software. 

 



 

Auteur: G. van Herwaarden, kaderhuisarts DM, Zorggroep Gelders Rivierenland (2020) 
 

De sensor meet iedere minuut de glucosewaardes in het weefselvocht onder de huid. Dit is 

anders dan de capillaire meting die direct in het bloed plaats vindt. Omdat de sensor in het 

weefselvocht meet, meet het met een vertraging van ongeveer 5 minuten. 

 De sensor wordt met behulp van een reader of mobiele telefoon gescand en door deze te 

verbinden met een computer kan de software van deze waardes een trend bepalen. Door 

middel van deze trends kun je inzicht krijgen in je glucose trends over de dag en ontdekken 

waar er periodes van te hoge of te lage glucosewaardes zijn. FGM kan ook heel handig zijn in 

het vast stellen van bijvoorbeeld nachtelijke hypo’s. 

 

Een voorbeeld van een trendgrafiek zie je hierboven. 

Van tevoren bepaal je samen met de patiënt de doelen. 

• Je bepaalt de bandbreedte waarbinnen de suikerwaardes goed zijn (blauwe band). 

• De patiënt geeft aan wanneer er gegeten wordt en bij voorkeur dan ook de 

koolhydraten die er genuttigd worden. 

• De spuitmomenten worden weergegeven en ook de aantal eenheden. 

• De waardes zijn de gemeten glucosewaardes tijdens het flashen. 

• De donker blauwe lijn is de trend van de gemeten glucosewaardes door de sensor. 

Samen met de patiënt bepaal je de bandbreedte en waar de glucosewaardes buiten de 

bandbreedte (erboven of eronder) zit, eventueel en kun je de therapie hierop aanpassen. 

Tevens kan het de patiënt inzicht geven in het effect van voeding en activiteit op de 

suikerwaardes. 
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Indicatie FGM in 1e lijn 

Vergoeding voor maximaal 1 jaar bij patiënten met DM2 en 

• 4 maal daags insulineregime. 

• Behandeldoel is vastgesteld en vastgelegd in dossier. 

• Patiënt is bereid minstens 3 maal daags te flashen en is in staat om te reageren op 

geleide van de trend. 

• Patiënt moet daarvoor educatie doorlopen van FGM. 

• Er moet een evaluatiemoment zijn afgesproken. 

Mogelijke behandeldoelen kunnen zijn het bereiken van de streefwaarde van HbA1c, 

verminderen van hypo- of hyperglycemische episodes, meer inzicht van patient van invloed 

voeding en (in)activiteit op de glucosewaardes, verbetering van kwaliteit van leven, etc. 

De patiënt moet bereid zijn minimaal 3 maal daags te flashen, daar de sensor de 

glucosewaardes maximaal 8 uur kan bewaren. Lees je de sensor minder uit dan mis je 

(tijd)delen in de trendgrafiek en kun je dus belangrijke informatie missen. Vaker uitlezen van 

de sensor is natuurlijk geen probleem.  

Voor een goede interpretatie van de glucosewaardes, de trend en het noteren van activiteit 

en voeding en handelen daarnaar, moet de patiënt een online educatie met basisbeginselen 

en vragen doorlopen. Hiervoor ontvangt de patiënt een certificaat. 

Om ervoor te zorgen dat de patiënt regelmatig de sensor uitleest, de educatie doorloopt en 

leert te reageren op afwijkingen buiten de trend, is regelmatige monitoring door de POH of 

huisarts nodig. Tevens is het in het kader van de vergoeding belangrijk om een 

evaluatiemoment af te spreken. Bij het behalen van de doelstelling is het altijd mogelijk een 

ander doel vast te stellen zodat de FGM langer vergoed wordt. 
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Praktische uitvoering

 

Met het device om de sensor uit te lezen kun je ook gewoon de capillaire bloedsuiker meten 

en werkt eigenlijk ook als een gewone bloedsuikermeter. Dit kan van belang zijn in acute 

situaties. Zoals eerder gemeld loopt de glucosewaarde in weefselvocht wat de sensor meet 

een minuut of 5 achter. Bij een aanwezige acute levensbedreigende situatie zoals een hypo 

kun je dus je behandeling niet afstemmen op de FGM. Daarom heeft het apparaat ook een 

mogelijkheid om de capillaire glucose te meten.  

Verder heeft het een USB poort om het apparaat te koppelen aan een computer. Met het 

touch screen kun je informatie toe voegen. Alleen met een mobiel heb je meer 

mogelijkheden en kun je ook meerdere trendgrafieken tevoorschijn halen, dit kan niet met 

het bijgeleverde device. 
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Met de sensor of de mobiel kun je de laatst gemeten glucosewaarde zien en tevens ook de 

trendpijl, zodat je weet of je in een stijgende of dalende trend zit. Hierop kun je dan je 

verdere actie op baseren (wat gaan eten, of meer insuline bijspuiten, etc). 

Met de mobiel kun je ook notities toevoegen met de button onder in het scherm. Hier kun je 

informatie over activiteiten en voeding invullen en zo nodig nog extra informatie toe voegen. 

Met de reader kun je ook informatie betreffende voeding en insuline invullen, echter geen 

eigen notities. 
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Voorbereiding plaatsing sensor 

Reinig de huid met water en zeep en daarna met de bijgeleverde swabs. Deze verwijderen 

vuil, zweet en vettigheid omdat de sensor beter plakt op een schone droge huid. 

 

Na plaatsen van de sensor kan na ongeveer een uurtje worden gestart met scannen. 

• Bij de eerste scan moet je de datum, tijd en de bandbreedte waartussen de 

suikerwaarde als goed beschouwd moet worden, invoeren. 

• Vanaf dan regelmatig, maar minimaal iedere 8 uur de sensor uitlezen. 

• Met behulp van de bijgeleverde software kun je in de loop van de tijd verschillende 

rapporten opstellen en uitdraaien.  

 

Dit kan een 

dag/week/maand/3- 

maanden rapport zijn. 

Daarin heb je dan 

bijvoorbeeld inzicht 

hoeveel procent van de 

tijd je binnen de 

vastgestelde bandbreedte 

hebt gezeten, of hoeveel 

hypo’s er op een bepaald 

tijdstip optreden. Is dit 

vaak op eenzelfde tijd dan 

moet je de behandeling 

daarop aanpassen. 
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Onderzoek naar effecten van FGM 

In 2019 is er in BMJ een Nederlandse studie gepubliceerd naar het effect van een jaar lang 

gebruik van FGM (BMJ Open Diab Res Care 2019;7) . 

Uit dit onderzoek blijkt FGM een aantal positieve effecten na een jaar gebruik van FGM: 

• Significante daling HbA1c. 

• Significant minder stripgebruik. 

• Significant minder diabetes gerelateerde ziekenhuisopname. 

• Daardoor significant minder arbeidsuitval. 

• Significant toename kwaliteit van leven. 

 

Verder nog enkele weetjes 

• Bij hypo niet scannen maar meten! 

• Als de sensor voortijdig loslaat dan kun je deze op andere manieren fixeren (fixomull, 

verband, speciale ontworpen librefix (zie plaatje) etc). 

• Bij allergie voor de lijm van de sensor dan kun je voor die tijd fluticason neusspray op 

de huid sprayen, laten drogen en daarna de sensor plaatsen. 

 

 


