Controle glucosemeter

Klinisch laboratorium

U heeft met uw specialist, huisarts of diabetesverpleegkundige
afgesproken, dat uw glucosemeter gecontroleerd wordt.
Hiervoor meldt u zich bij de bloedafname van Máxima Medisch
Centrum, in Eindhoven is dit route 034, in Veldhoven route 032.
Waarom wordt uw meter gecontroleerd?
U meet zelf uw bloedsuiker met een glucosemeter. Het is
belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw glucosemeter. Hiervoor
is het noodzakelijk dat uw meter minstens één keer per jaar
door een gecertificeerd laboratorium wordt gecontroleerd.
Wat neemt u mee?
1. het aanvraagformulier wat u heeft gekregen;
2. uw glucosemeter;
3. de bijbehorende benodigdheden, zoals meetstrips, chip,
controlevloeistoffen, batterij en/of prikpen;
4. uw servicepas/ponsplaatje van Máxima Medisch Centrum.
Waar meldt u zich?
U kunt zich zonder afspraak melden bij de bloedafname. De
openingstijden vindt u op http://klinischlab.mmc.nl/contact.
Voor locatie Veldhoven volgt u route 032.
Voor locatie Eindhoven volgt u route 034.
De bloedafname
U neemt een volgnummer bij de bloedafname. Als u aan de
beurt bent worden er twee buisjes bloed bij u uit de arm
afgenomen. Het aanvraagformulier wordt met u doorgenomen.
Daarna meet u zelf met uw eigen meter de bloedsuiker. Deze
uitslag wordt genoteerd op het vragenformulier.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Goedkeuring van de meter
Op het laboratorium worden alle resultaten vergeleken. Wordt
uw meter goedgekeurd, dan krijgt u een certificaat van
goedkeuring. Dit certificaat wordt per post of mail naar u
toegestuurd.

Afkeuring van de meter
Indien uw meter wordt afgekeurd, dan krijgt u een certificaat
van afkeuring. Neem dan contact op met uw behandelend arts
of diabetesverpleegkundige.
Wat kost het?
De jaarlijkse controle wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw
zorgverzekeraar. Dit komt wel ten laste van uw eigen risico.
Heeft u nog vragen?
• Heeft u nog vragen, bel dan met het klinisch laboratorium, op
werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Telefoonnummer:
(040) 888 89 00.
• U kunt ook een email sturen naar POCT@mmc.nl
• Meer informatie vindt u op http://klinischlab.mmc.nl/

Notities
Heeft u vragen? We raden u aan ze hier op te schrijven. Zo
weet u zeker dat u ze niet vergeet.

Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven

Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
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