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Geachte heer Moerkamp, 

 

Ruim een jaar geleden werd er vanuit de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) gestart met de 

ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ‘Standaard Bloedglucosemeting’. Een NDF-werkgroep met 

daarin alle relevante partijen (DVN, DiHAG, EADV, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, 

Diagned en ZN) heeft kwaliteitscriteria opgesteld voor ‘de fase van voorbereiding en start van 

zelfcontrole’; ‘de begeleiding tijdens chronische fase’ en voor ‘de organisatie en infrastructuur’ 

rondom zelfcontrole met behulp van standaard bloedglucosemeting. De kwaliteitsstandaard is door 

VWS overgenomen als uitgangspunt voor de werkgroep ‘Kwaliteitsverbetering Diabetes 

Hulpmiddelen’ (KDH) die zich binnen het Bestuurlijk overleg hulpmiddelen, bezighoudt met 

bloedglucosemeting. Hierbij waren naast bovengenoemde partijen ook IGZ, NZa, 

Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, VWS en het Zorginstituut betrokken. De module diabetes 

hulpmiddelen/’’consensusdocument kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting’’ wordt in 

samenhang met twee andere modules, over respectievelijk stoma- en continentiehulpmiddelen en 

een Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg aangeboden voor het Register van het 

Zorginstituut. Deze kwaliteitstandaarden spelen een rol bij de zorginkoop 2018. 

 

De NDF biedt u namens alle partijen hierbij gezamenlijk de kwaliteitsstandaard ‘Standaard 

Bloedglucosemeting’ aan voor opname in het Register
1
. In het bestuurlijk overleg hulpmiddelen van 

VWS dd. 15 maart 2017 hebben alle partijen het consensusdocument kwaliteitscriteria voor 

standaard bloedglucosemeting inhoudelijk geaccordeerd, onder voorbehoud van 1) een goed 

(implementatie)plan voor de doorontwikkeling, inclusief afspraken over welke partij, welke opdracht 

met welke deadline op zich neemt en 2) een akkoord op één inhoudelijk punt, nl. onder welke 

voorwaarden kan substitutie op niet medische gronden van de bloedglucosemeter al dan niet 

gebeuren. Leveranciers (FHI), apothekers (KNMP) en zorgverzekeraars (ZN) hebben tijdens dit 

bestuurlijk overleg laten weten dat de tekst over voorwaarden substitutie van de 

bloedglucosemeter in paragraaf 3.2.1, met name de alinea met daarin de zin ‘Vooralsnog is dit 

geen reden tot substitutie.” aanpassing behoeft. Om tot een oplossing te komen is zowel tijdens de 

vergadering van de werkgroep KDH op 23 maart met alle partijen overleg gevoerd, gevolgd door 

een informeel overleg twee dagen na deze vergadering tussen DVN, ZN en FHI. Dit heeft echter 

niet tot een oplossing geleid.  
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Partijen hebben dan ook vastgesteld dat er op 1 april t.a.v. dit specifieke punt geen consensus was 

bereikt en dat de kloof te groot is om er binnen afzienbare tijd zelf uit te komen.  

De NDF verzoekt u namens alle partijen dan ook om doorzettingsmacht in te zetten t.a.v. dit 

specifieke punt. 

 

We willen aanvullend opmerken dat deze versie van de kwaliteitsstandaard ‘Standaard 

bloedglucosemeting’ gezien moet worden als een nog verder door te ontwikkelen versie 1.0. Alle 

betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat een aantal onderwerpen verder uitgewerkt dienen te 

worden. De NDF zal hier in samenwerking met de relevante partijen mee aan de slag gaan. 

 

De module diabetes hulpmiddelen/’’consensusdocument kwaliteitscriteria standaard 

bloedglucosemeting’’ wordt verder op korte termijn aangevuld met een samenvatting en er is een 

planning gemaakt voor de oplevering van indicatoren, een informatiestandaard en een 

patiëntenversie. De definitieve versie van het doorontwikkelplan waarin deze elementen zijn 

opgenomen, dient nog door de werkgroep te worden geaccordeerd. 

Afspraken over beheer en onderhoud van de kwaliteitsstandaard (waaronder dit ontwikkelplan en 

het evalueren van de staffel) door NDF komen ook in de komende maanden gereed, mits er 

financiering beschikbaar is. 

 

Ten behoeve van daadwerkelijke implementatie van de standaard wordt door NDF in samenspraak 

met betrokken partijen een implementatieplan geschreven waarin samen met relevante betrokken 

partijen in ieder geval de volgende zaken geadresseerd zullen worden:  

 de oprichting van een Stichting ten behoeve van initiële verificatie,  

 een pilot rond jaarlijkse verificatie, 

 een pilot rond de jaarlijkse controle bloedglucosemeter en strips, 

 ontwerp van een beslistool,  

 het instellen van een meldpunt en,  

 het inrichten en beheren van een database voor bloedglucosemeters gelinkt aan de 

functionele eisen zoals beschreven in de module.  

 

Na gereed komen van het implementatieplan zal bij beschikbare middelen na de zomer van 2017 

gestart worden met de daadwerkelijke implementatie. 

  

Ik hoop u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht deze brief aanleiding geven tot 

vragen, dan hoor ik dat graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE DIABETES FEDERATIE 

 

Namens de aanbiedende organisaties:  

 
 

Mevrouw dr. I. de Weerdt, 

Directeur 



 

 

 

Leden van de NDF: 

 DVN, Diabetesvereniging Nederland 

 KNMP, beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers 

 DiHAG, diabetes huisartsen advies groep 

 V&VN/EADV beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig 

specialisten/ beroepsorganisatie voor diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners 

met specialisatie diabetes 

 Diabetes Fonds, 

 NVvP, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten 

 NIV, Nederlandse Internisten Vereniging 

 NVK, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

 NVD/DNO, Nederlandse Vereniging van Diëtisten/Stichting Diabetes and Nutrition 

Organization 

 KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

En: 

 ZN, Zorgverzekeraars Nederland 

 Diagned, Organisatie van producenten van laboratorium technologie 

 FHI, Nederlandse brancheorganisatie voor medische technologie 

 NVKC, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 

 Patiëntenfederatie Nederland 

 

 

 


