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ZELFREDZAAMHEID & WELZIJN VAN PATIËNTEN

Inspelen op de zorgbehoeften van morgen 
met DiaCare

Bij Mediq geven we vorm aan een betere en gezondere 
wereld door oplossingen voor de gezondheidszorg te 
ontwikkelen die in het dagelijks leven van patiënten 
kunnen worden geïntegreerd. 

DiaCare, een service van Mediq voor diabetespatiënten en 
hun zorgverleners, versterkt de ambulante diabeteszorg 
door mensen, technologie en informatie met elkaar te 
verbinden. Het programma maakt het mogelijk om digitale 
educatie en diabetesmanagement te integreren binnen het 
behandelingsproces. Deze informatie komt beschikbaar voor 
de patiënt en de zorgprofessional om het zelfmanagement te 
optimaliseren en zorgverleners te helpen het Quadruple Aim 
(vierledige doel) te realiseren: patiëntervaringen verbeteren, 
gezondheidsuitkomsten verbeteren, zorgkosten verlagen en 
de tevredenheid van zorgprofessionals vergroten. 

Dit onderzoek is bedoeld ter ondersteuning van ons op waarde 
gebaseerde zorgtraject en onze strategische doelstellingen op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
namelijk versterking van het gezondheidssysteem en 
emancipatie en welzijn van patiënten.



Bloedglucosegrafieken
Glucosemetingen worden gesynchroniseerd met de DiaCare-app 
en weergegeven in duidelijke grafieken. Patiënten kunnen 
onmiddellijk zien of hun meetwaarden binnen hun streefbereik 
liggen en hoe hun glucosespiegels zich ontwikkelen, bijvoorbeeld 
metingen van de bloedglucosespiegel binnen het bereik. Verder 
kunnen zorgprofessionals de meetwaarden op afstand bekijken 
en patiënten onmiddellijk helpen.   

Consultvoorbereiding
Patiënten krijgen vóór hun afspraak in de DiaCare-app een 
verzoek om een vragenlijst in te vullen. Er zijn drie versies van de 
vragenlijst: de korte, de standaard en de uitgebreide vragenlijst. 

In de korte vragenlijst kunnen patiënten snel aangeven wat ze 
tijdens de afspraak met hun zorgprofessional willen bespreken. 
Als ze voor de langere optie kiezen, moeten ze meer vragen over 
hun gezondheidstoestand beantwoorden.

Zodra de patiënten de vragenlijst hebben opgestuurd, bekijkt 
hun diabetesverpleegkundige de antwoorden en zo mogelijk de 
bloedglucosewaarden. Patiënten krijgen vervolgens een bericht 
op hun app waarin staat of de afspraak doorgaat, per videogesprek 
kan plaatsvinden of kan worden geannuleerd.

Educatieve modules en kennistests
Patiënten kunnen ook gebruik maken van 
e-learningmodules om hun kennis over 
onderwerpen als voeding, zelfregulatie, 
sport en lichaamsbeweging aan te vullen.

Functionele highlights DiaCare

Educatieve modules 
• Diabetes basis   
• Zelfregulatie
• Koolhydraten
• Boluscalculator
• Voeding
• Sport en beweging
• Insulinepomptherapie
• Zwangerschapsdiabetes

Kennistest
• Diabetes basis        
• Zelfregulatie
• Insulinepomptherapie
• Voeding
• Sport en beweging
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DiaCare resultaten: met evidence-based 
waardefeiten    

DiaCare werd in 2017 in Nederland gelanceerd. Inmiddels 
werken 39 zorginstellingen met het programma, hebben 3400 
diabetespatiënten zich geregistreerd en ligt het aantal actieve 
gebruikers per maand rond de 260. Ongeveer 75% van onze 
huidige gebruikers meldt dat hun bloedglucosespiegel binnen 
hun streefbereik ligt. Verder blijkt uit de gegevens in figuur 2 
dat de standaardafwijking afneemt, wat erop wijst dat onze 
gebruikers gemiddeld minder schommelingen in hun 
bloedglucosewaarden hebben. DiaCare voldoet aan de 
doelstelling om zowel de levenskwaliteit van de patiënt te 
verbeteren als tegelijkertijd het zorgproces efficiënter en 
doeltreffender te maken.

Figuur 1. 
Het aantal geregistreerde 
DiaCare-patiënten en huidige 
actieve gebruikers van maart 
2020 tot maart 2021.  

Figuur 3. 
Het percentage bloed-
glucosemetingen van de 
huidige DiaCare-gebruiker 
dat binnen de streefwaarden 
valt die door de respectieve 
zorgprofessionals zijn 
vastgesteld. 

Figuur 2. 
De standaardafwijking van 
de bloedglucosewaarden 
van gebruikers per maand 
van maart 2020 tot maart 
2021.



Mediq, als zorgonderneming, werkt aan SDG 3 ‘Gezondheid en 
welzijn voor iedereen, op elke leeftijd’, en richt zich op alle vier 
dimensies van het Quadruple Aim: ‘tegelijkertijd uitstekende 
zorgkwaliteit leveren, tegen geoptimaliseerde kosten, terwijl de 
gezondheid van de bevolking én het werk van zorgverleners 
verbeterd worden’. 

Uit het resultaat van onze enquête onder patiënten en 
zorgverleners blijkt dat 78% van onze huidige gebruikers van 
mening is dat DiaCare hen helpt hun diabetes beter onder 
controle te houden. Door de consultvoorbereiding kunnen 
onnodige afspraken worden geannuleerd, wat tijdwinst oplevert 
voor onze patiënten en zorgverleners. Het annuleren van een 
onnodige afspraak bespaart de patiënt gemiddeld 60 minuten 
reis- en wachttijd en de zorgverlener 30 minuten administratie 
voor en na het werk. 

Wat de gebruikerservaring betreft, is meer dan 80% van onze 
huidige patiënten het ermee eens dat DiaCare toegevoegde 
waarde heeft voor hun behandelingen en 75% vindt DiaCare 
gebruiksvriendelijk. Voor de meeste patiënten is het gemakkelijk 
om de app te downloaden, verbinding te maken met de 
bloedglucosemeters en via de app-interface te werken. Bovendien 
gaven onze patiënten DiaCare een Net Promoter Score (NPS) 
van 32,6, wat aantoont dat de meeste van onze gebruikers 
DiaCare zouden aanbevelen aan familie en vrienden met diabetes. 

QUADRUPLE AIM

Quadruple Aim realiseren: betere kwaliteit van leven, 
betere behandelingsresultaten en efficiëntie

DiaCare Key Performance Indicators op basis van quadruple aim

75% van bloedglucosewaarden 
van patiënt zijn binnen de 
streefwaarden

78% van gebruikers 
heeft diabetes beter 
onder controle 

Gemiddelde tijdwinst als er een 
afspraak wordt afgezegd door 
afspraakvoorbereiding:

32,6 NPS score 

75% van gebruikers 
vindt DiaCare 
gebruikersvriendelijk

83% van gebruikers vindt dat 
DiaCare toegevoegde waarde 
heeft voor hun behandeling

87,5% vindt dat DiaCare actuele 
berichten voor noodzakelijke 
interventies verstrekt

62,5% van zorgverleners vindt 
dat DiaCare toegevoegde waarde 
heeft voor hun werk

31 minuten voor zorg-
verlener voor administratie 
voor en na het werk*1

60 minuten voor patiënten 
met reis- en wachttijd*1

50% van zorgverleners 
vindt DiaCare 
gebruiksvriendelijk

1. Door beperkte data beschikbaarheid worden momenteel geen statistisch geldige uitspraken gedaan over de 
efficiëntie
2. De enquête heeft 55 geldige respondenten: response rate van 13,3% bij patiënten en 19% bij zorgprofessionals

87,5% van de zorgverleners bevestigt dat DiaCare hun actueel inzicht 
geeft in het diabetesmanagement van patiënten, waardoor ze 
patiënten sneller kunnen helpen. Bovendien vindt 62,5% van hen dat 
DiaCare toegevoegde waarde heeft voor hun werk. 
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Kwalitatieve feedback: blijven verbeteren om betere 
service te leveren 

’DiaCare geeft me inzicht in de actuele 
glucosewaarden zoals die gemeten worden, 
in real-time. Ik kan nu onmiddellijk nagaan 
wat ik met mijn patiënten heb afgesproken, 
onder andere op welke momenten de 
metingen worden verricht. Dankzij de 
gedeelde gegevens in de app kan ik een 
beter beeld krijgen van de volledige 
metingen en de effecten die het heeft. 
Vooral de grafiek helpt me snel inzicht te 
krijgen. 

Vroeger moest ik aannemen dat wat 
patiënten me vertelden juist was, maar 
dankzij DiaCare kan ik het met eigen ogen 
zien.

Met DiaCare hoef ik patiënten niet meer te 
e-mailen om te informeren 

hoe het met ze gaat. Nu kan 
ik op elk gewenst moment 
de meest recente 
gegevens bekijken zonder 
afhankelijk te zijn van een 

patiënt die ze met mij 
moet delen.’

‘Eerlijk gezegd was ik verrast door het 
gebruiksgemak van DiaCare. Ik had altijd 
een papieren agenda, maar met de app is 
het veel gemakkelijker. Ik vind het heel fijn 
dat het een app is, want ik heb mijn telefoon 
altijd bij me. De gekleurde grafieken die 
aangeven hoe goed het gaat vind ik ook fijn. 

Zodra ik een oranje waarde zie, spoort dat 
me aan om uit te zoeken wat er aan de hand 
is. Ik gebruik de app om mijn 
voedingspatronen bij te houden. Dat helpt 
me om gemakkelijk het verband te zien 
tussen mijn koolhydraatinname en hoge 
glucosewaarden.

De app helpt me om gefocust te blijven en 
het geeft me gemoedsrust als ik zie dat ik 
goed bezig ben. Voor mij werkt het 
geweldig dat Bela - mijn zorgprofessional - 
mijn bloedglucosewaarden direct kan zien 
en dat we contact kunnen hebben als dat 
nodig is.’

‘Toen we nog met papieren dagboeken 
werkten, was het moeilijk om een overzicht 
van de glucosewaarden te krijgen. Met DiaCare 
heb ik nu in één oogopslag dit overzicht. Dat 
vind ik fijn, we hebben nu een gemakkelijke en 
consistente manier om glucosewaarden te 
bekijken die alle dagelijkse curven omvat; alles 
op één plek. De kleurmarkeringen in de 
grafieken helpen me snel inzicht te krijgen in 
de diabetesregulatie van de patiënt. Dit is de 
toekomst; het scheelt heen en weer gereis 
naar het ziekenhuis voor een afspraak.’

‘Zodra de bloedglucosemeter is aangesloten, 
krijg ik een overzicht van alle waarden en kan 
ik gemakkelijk feedback geven aan de patiënt. 
Ik hoef niet meer uit te zoeken en in te typen 
wat er voor en na de maaltijd moet worden 
ingespoten. Verder gebruiken mijn patiënten 
het commentaarveld om vragen te stellen of 
opmerkingen door te geven. Het maakt het 
leven van mijn patiënten makkelijker, omdat ze 
hun waarden niet meer hoeven op te schrijven. 
En ik weet dat de waarden die ik zie 
betrouwbaar en volledig zijn.’

Bela Pagrach 
Diabetesverpleegkundige, Stichting 
Artsenlaboratorium & Trombosedienst 

Anoniem
Diabetesverpleegkundige, Academisch 
ziekenhuis

Kim de Beer
Diabetespatient, Stichting Artsenlaboratorium 
& Trombosedienst 

Anoniem 
Diabetesverpleegkundige, Tjongerschans 


