
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Glucosemeter controle



Inleiding
Deze folder is bestemd voor patiënten die hun glucose zelf monitoren door middel van een patiënten glucosemeter. Bij deze controle 
is het van belang dat de uitslag die de meter produceert juist is. Wij adviseren u daarom om uw meter(s) één keer per jaar bij één 
van de locaties van het HagaZiekenhuis door LabWest te laten controleren.  

Voorbereiding
Uw arts zal hiertoe een aanvraagformulier invullen waarmee u zich tijdens kantoortijden naar de poliklinische bloedafname van het 
HagaZiekenhuis, locatie Leyweg of locatie Sportlaan, kunt begeven. Voor het onderzoek dient u (alle) meters die u gebruikt met de 
daarbij behorende glucosestrips mee te nemen. 

Het onderzoek
• In de prikkamer wordt er samen met de doktersassistente een formulier ingevuld waarop uw gegevens genoteerd worden (in de 

vorm van een patiëntensticker) en de gegevens van uw meter. Vervolgens wordt u gevraagd een vingerprik uit te voeren waarbij 
u uit dezelfde vingerprik twee keer een glucose meting uitvoert met uw eigen glucosemeter. De uitslag van deze beide metingen 
zullen genoteerd worden.

• Daarnaast worden er, vaak gecombineerd met ander bloedonderzoek, twee kleine buisje bloed afgenomen door middel van een 
afname uit uw arm waaruit de glucose bepaald wordt in het laboratorium.

De uitslag
U krijgt binnen maximaal drie weken een brief thuisgestuurd waarin de uitslag en beoordeling van uw meter beschreven staat. Hierin 
staan eventuele vervolgstappen ook nader toegelicht. Dezelfde brief zal ook naar uw behandelaar gestuurd worden. van de test 
krijgt u van de behandelend arts van uw kind. Dit gebeurt telefonisch of op een vervolgafspraak.



Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u (telefonisch) contact op nemen met de diabetes verpleegkundige of met 
een medewerker van LabWest:
• Locatie Leyweg 070 – 210 2326  maandag t/m vrijdag  07.00 – 16.30 uur
• Locatie Sportlaan 070 – 210 6216  maandag t/m vrijdag  07.30 – 16.00 uur
• Locatie JKZ   070 – 210 7387  maandag t/m vrijdag  08.30 – 16.00 uur



LabWest 
Locatie Leyweg en JKZ; Els Borst - Eilersplein 275; 2545 AA Den Haag 
Locatie Sportlaan; Sportlaan 600; 2566 MJ Den Haag

007-201308-versie 3                    www.labwest.nl


