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1963 eerste pomp

Dr. Arnold Kadish

Presenter Notes
Presentation Notes
In 5 oktober 1963 kwam dan de eerste pomp om glycemie te regelen. Eerste insulinepomp door Dr. Arnold KadishHet was een pomp die glucagon en insuline afgaf.Ze had ongeveer de grootte van een ‘microgolfoven’Informeren welk publiek zit er?  Ervaring met pompen?  Eerste lijns vpk? ,….



Presenter Notes
Presentation Notes
Jullie hebben ons de afgelopen jaren naast het HbA1c ook al over time in range horen spreken.  Omdat zo een HbA1c niet alles zegt… Zo zie je hier drie patiënten met allen een HBA1c van 7% en dus een goede regeling van hun diabetes. Maar als je gaat kijken, heb je uiteraard liever de glycemiedagprofielen van de uiterst rechtse patiënt.  Hoe geraak je daar nu? 



Presenter Notes
Presentation Notes
Aanvullen op HbA1c gaan we dus kijken naar TIR, Dit zijn vastgestelde richtlijnen. Afhankelijk van je patiënt/doelgroep worden deze richtlijnen aangepast.‘Time below range’ Best minder dan 4% <70mg/dlPompen en sensoren zijn een hulpmiddel tot het bekomen van een goede TIR.



Conventie
• Zelfregulatie waaronder CGM
• Pompconventie
• Geavanceerde Dure Technologie (GDT) conventie

• Oktober 2021
• Geeft mogelijkheid om nieuwe, dure technologie beschikbaar te stellen 

voor een kleinere groep personen met diabetes
• Technologie uittesten in 27 geslecteerde centra
• Gegevensverzameling voor RIZIV: effect, gebruiksvriendelijkheid, 

levenskwaliteit. 
• Doel: beoordelen of de technologie voldoende meerwaarde biedt voor 

opname in de klassieke diabetesconventie.

Presenter Notes
Presentation Notes
Presentatie uitsluitend sprake over DM1 en dus conventie groep A.Kort DM2 aanhalen bij libre + slimme insulinepennen? (libre 2 zelf te bekostigen)ALLE centra kunnen CGM aanbieden.Januari 2021 opwaardering van pompconventie.  Hierdoor kunnen ALLE pompcentra moderne geavanceerde insulinepompen aanbieden en dus oook hybrid closed loop technologie (780G).  Keuze volgens de individuele noden van de patiënt.GDT:Doel: dure technologie testen in kleine groep om zo aan te tonen dat de technologie een grote verbetering betekend voor patiënten. Om dan via deze weg sneller beschikbaar te komen in de ‘gewone’ conventie voor alle patiënten.Gesloten budget.   Kan niet overschreden worden. +/- 1200 personen.  Voor elke nieuwe patiënt die start, moet een andere stoppen.  Budget verplicht om verstandig te selecteren.  Geslecteerde centra: alle kinderconventies + enkele volwassencentra geslecteerd obv aantal patiënten en spreiding over het land.Eerste technologie in GDT: Tandem/Dexcom G6 hybrid closed loop.  Binnen enkele maanden mogelijks ook Roche closed loop. (Accu-check Insight + diabeloop)



Continue Glucosemonitors



Continue Glucosemonitors
• De huidige terugbetaalde systemen in België zijn:

• Libre 2*
• Dexcom G5*
• Guardian Connect*
• Guardian 3 link*
• Guardian 4*
• Glucomen Day CGM

• Via de nieuwe technologie conventie: Dexcom G6 beschikbaar

*beschikbaar in het ZOL

Presenter Notes
Presentation Notes
Terugbetaald voor de patiënten in de categorie A van de diabetesconventieDe glucose wordt meestal gemeten met het enzym glucose oxidase in het lichaamsvochtGuardian 3 link en 4:  vermelden maar op in gaan bij pompen.



SENSOR Freestyle Libre 2 
Abbott USA

Guardian Connect
Medtronic USA

Dexcom G5
Dexcom USA

Niet nodig, extra vingerprik in volgende 
situaties:
• Hypo/onwel voelen
• Low/High
• Snelle veranderingen in de 

bloedglucose

Om de 12uur is een kalibratie vereist 
en een extra vingerprik in 3 situaties
• Hypo
• onwel voelen
• Snelle veranderingen in de 

bloedglucose

Om de 12uur is een kalibratie vereist 
en een extra vingerprik in 3 situaties
• Hypo
• onwel voelen
• Snelle veranderingen in de 

bloedglucose

1uur/14 dagen 2uur/6dagen/1 jaar 2uur/7 dagen/3 maanden

Onderkant bovenarm Buik/bovenarm Buik/Bovenarm

Reader of Smartphone I-Phone Receiver of smartphone

Flash – Glucose monitorsysteem. De 
sensor meet om de minuut en stuurt de 
bloedglucosewaarden naar de reader of 
smartphone bij het scannen

Continue bloedglucose meting. De 
sensor stuurt om de 5min de 
bloedglucoseaarden naar de I-Phone

Continue bloedglucose meting. De 
sensor stuurt om de 5min de bloed-
glucosewaarden naar de reader of 
smartphone

Alle diabetespatiënten type 1. Zo type 2 
zijn de kosten deels voor de patiënt

Alle type 1 diabetespatiënten die 
houder zijn van een I-Phone

Alle type 1 diabetespatiënten die 
houder zijn van een smartphone

In het interstitiële vocht, waardoor je 
rekening moet houden met een 
vertraging van +/- 15minuten

In het interstitiële vocht, waardoor je 
rekening moet houden met een 
vertraging van +/- 15minuten

In het interstitiële vocht, waardoor je 
rekening moet houden met een 
vertraging van +/- 15minuten

Presenter Notes
Presentation Notes
>4jaarType 2: 4,3euro per dag kostprijsMogelijkheid tot alarmenWaterresistent 1meter/30minutenApp: libreview en librelinkupBij de Guardian de zender op te laden bij de sensorwissel, Dexcom niet opladenDexcom heeft een app voor de patiënten: Dexcom follow en voor de profesional: Clarityinterferentie met paracetamol voor dexcom en GuardianMedtronic heeft een Minimed Mobile app voor de patiënten en via de PC bestaat er de Minimed personal en pro voor de patiënt en profesionalDexcom waterresistent: 2,4m, 24uurMedtronic waterresistent:2,4m, 30minutenVermelden 3 link en guardian 4 linken met pomp.  Worden daar opnieuw aangehaald.



Insulinepomp en de artificiële pancreas



Van injecties naar automatische pomptherapie

• Enkel snelle insuline..

Presenter Notes
Presentation Notes
Weet u wat het verschil is tussen basale en bolus insuline? Wat is een insulinepomp?? (gekend door iedereen in publiek??)Snelwerkende insuline NRBasale insulinedosis: per uur afhankelijk van individuele behoefte (grafiek 2)Bolus: afgestemd op BG, KH, Fysieke inspan, gevoeligheidBij de opstart van de pomp is intensieve educatie en begeleiding nodig.  Meestal gekoppeld aan opname.



Voordelen insulinepomp
• Verbetering van HbA1c / TIR
• Minder hypoglycemies
• Geen 4 injecties/dag maar infusieset vervangen elke 3 dagen
• Meer flexibiliteit
• Periodes van stress, ziekte, onregelmatige werkuren, activiteit 

kunnen beter opgevangen worden
• Betere levenskwaliteit

Presenter Notes
Presentation Notes
VoordelenStabielere bloedsuikerregeling: minder vaak een te lage bloedsuikerspiegel of hypoglycemie (evt. stop voor laag) wat voordelig is voor de HbA1c;geen inspuitingen meer; EXTENDED infusieset kan 7 dagen ter plaatste blijven.meer flexibiliteit: mogelijkheid toedienen kleine bolussen bij maaltijden en fysieke inspanningen;Periodes van stress, ziekte opvangen: bv tijdelijk basaalbetere levenskwaliteit.�



Nadelen insulinepomp
• Pomp en sensor (vaak) zichtbaar
• Steeds gebonden aan toestel
• Allergie pleisters
• Technische problemen pomp of katheterproblemen
• Infectie insertieplaats
• (Meestal) loskoppelen bij douchen en zwemmen

Presenter Notes
Presentation Notes
NadelenSensor en pomp (vaak) zichtbaar;dient losgekoppeld te worden bij douchen en zwemmen;bij contactsporten of diepzeeduiken is een pomp niet ideaal.�



Insulinepomp en de artificiële pancreas
Huidige terugbetaalde insulinepompen in België:
Niet sensorgestuurde pompen

• Ypsomed: Ypsopump
• Roche: Accu-check Combo
• Patchpompen

• Insulet: Omnipod DASH*
• Roche: Accu-check solo patchpomp

Sensorgestuurde insulinepompen
• Medtronic 640G *, 670G*en 780G*
• Tandem t:slim X2*
• Roche: Accu-check Insight (diabeloop)

*beschikbaar in het ZOL

Presenter Notes
Presentation Notes
Pompen waarmee we in het zol werken en die tijdens de workshop aan bod komen.Roche insight met DIABELOOP:  MOGELIJKS GOEDKEURING in maart voor GDT conventie: (> 18j!)



Insulet: Omnipod DASH 
• Geen leeftijdsgrens
• Patchpomp (volledig wegwerp)
• Slangloos
• Om de 3 dagen vervangen
• Hoeveelheid insuline: 85 – 200E (stop na 3 dagen)
• Personal Diabetes Manager (PDM)
• Waterresistent pod: 60 min, PDM niet

• Geen CGM integratie en dus niet sensorgestuurd.

Presenter Notes
Presentation Notes
Patchpomp van de firma InsuletGeïntegreerde batterij in PODAlle u100 insulines mogen in de pod?Minder complexe pompInderdaad simpele pomp, maar op zich 8 blokken voor KHR ook en 12 basaalprogramma's mogelijk met ook vooringestelde tijdelijke basalenOok mogelijkheid voor alarmen van gemiste bolus in bepaalde periodeInstellen: KH-ratio, gevoeligheid, AI, streef, basaal



Sensorgestuurde insulinepomp: Medtronic

640G 670G 780G

Presenter Notes
Presentation Notes
Doorheen de jaren geëvolueerd van een insulinepomp met stop voor laag naar een hybride closed loop systeem.Alle 3 de pompen zijn beschikbaar in de ‘gewone’ pompconventie.CGM gekoppeld aan pompBerekent automatisch de hoeveelheid insuline en stopt afgifte bij lage BG



Medtronic minimed 640G
• Geen leeftijdsgrens
• Katheter met leiding, wissel elke 3 dagen
• Hoeveelheid insuline 180 – 300E

• Tot 8 basale profielen
• Guardian 3 sensor met kalibraties
• Gekoppelde bloedglucosemeter Countour next link
• Boluswizard voor maaltijdbolus
• Bescherming tegen hypoglycemie door smartguard

• ‘Stop voor laag’ of ‘stop bij laag’
• Indien SG een vooraf ingestelde ondergrens nadert  smartguard stopt 

basale insulinetoediening
• Basaal hervat automatisch indien de sensorglucosewaarden zich herstellen 

(max 2u)

Presenter Notes
Presentation Notes
Bediening via pompMogelijkheid tot max 8 persoonlijke basale profielen.Dus deze pomp gaat de insulinetoediening stopzetten VOOR er een hypoglycemie optreedt. Smartguard:Klein bruin schildjeRechter knop (streepjes van menu bij 640G)De grens van hypoglycemie kan je zelf instellen op 50,60,70. Op 70 mg/dl boven die ondergrens, wat de suikerwaarde gaat doen over het komende uur. Gaat die stabiel blijven, zakken of stijgen. Als hij gaat zakken en een waarde van 20 boven die ondergrens gaat bereiken, gaat de insulinetoeding voor minimum een 30 min stilvallen, tenzij dat je het terug aanzet. Stop max 2u!In te stellen parameters: KH-ratio, gevoeligheid, AI, streefdoel, basaal, laaggrens hypo



Medtronic minimed 670G
• > 7 jaar
• Manuele modus = 640G: guardian 3, contour next link, bolus wizard

• Hybride closed-loop: ‘automodus’ (basale insuline)
• Automatische insulinetoediening elke 5 minuten op basis van SG
• Streefwaarden 120 mg/dl (activiteit: tijdelijke streefwaarde 150 mg/dl)
• Toediening stopt/stijgt bij voorspelling van hypoglycemie/hyperglycemie
• Elke nacht herberekening van minimaal basaal, maximaal basaal, 

insulinegevoeligheid
• Soms extra bloedglucosewaarde nodig 

• Correctiebolus: 
• Suggestie door automodus, indien > 150 mg/dl, zelf toe te dienen
• Geen mogelijkheid tot aanpassing

• Aanpasbare parameters: Koolhydraat-ratio, actieve insulinetijd, 
toedieningssnelheid

Presenter Notes
Presentation Notes
Idem aan 640G:MANUELE modus = 640GAutomodus   Veilig basaal   Manuele modusAls langer dan 90 minuten in veilig basaal naar manuele modus gaanIn AUTOMODUS laat de pomp dit basaalpatroon los, hier doet de pomp helemaal niets meer mee. Nu gaat die afgeven obv wat het system geleverd heeft. Iedere 5 min kan de pomp zijn afgiftes opnieuw bepalen adhv de SG waarde, actieve insuline, de trend en de data van de afgelopen 6 dagen. Berekeningen op basis van algoritmeZelflerendHYBRIDE: omdat er nog steeds interactie nodig is van de patiënt: KH-ingeven, wanneer sporten?  Indien hij dit niet doet zal het syteem niet zo goed werken!!Correctie is op eigen initiatiefVEILIG BASAAL:= vaste basaalratio bepaald obv insulinetoediening laatste vier uurWanneer?Geen sensorwaarden meer (kalibratie? Warming-up?)‘Sensor-underreading’Als > 1 uur > 300mg/dl of > 3 uur boven>250 mg/dl 4 uur op maximaal basaal2,5 uur op minimaal basaal …



Medtronic minimed 780G
• > 7 jaar
• Manuele modus = 640G
• Guardian 4 sensor: geen kalibratie nodig!
• Bluetooth waardoor koppeling met app op smartphone
• Meter accu-check guide link

• Lagere targets (100, 110 of 120 mg/dl)
• Tijdelijke streefwaarde 150 mg/dl

Presenter Notes
Presentation Notes
Geen kalibratie nodig, WEL soms BG nodig voor start automodus of controle voor werking automodus!Bediening enkel op pomp zelf.  App uitsluitend voor alarmen en snel zicht op bv sensorgrafiek.



Medtronic minimed 780G
• Hybride closed-loop: ‘automodus’: Op basis van de 

sensorglucosemetingen: 
• Automatisch basale insulinetoedieningen
• Autocorrectiebolussen

• Indien maximale autobasaal-toediening is bereikt EN SG hoger dan 120 mg/dl is.
• Afhankelijk van actieve insuline
• Is uitgeschakeld tijdens tijdelijke streefwaarde 150 mg/dl

• Aanpasbare parameters: Koolhydraat-ratio, actieve insulinetijd, 
toedieningssnelheid

Presenter Notes
Presentation Notes
670G en 780G is een zelflerend algoritme.  Vandaar dat insulinegevoeligheid door de pomp zelf wordt bepaald in automodus.  En we dit dus niet meer kunnen instellen.‘vals spelen’ met KH zorgt voor problemen.  Verstoord het algoritme.



780G: hoe werkt smartguard functie

Presenter Notes
Presentation Notes
Hoe werkt de smartguard juist om u zoveel mogelijk binnen het bereik van 70 – 180 te krijgen?Er wordt een streefwaarde gekozen. Deze kan 100, 110 of 120 zijn.  Elke 5 minute zal de pomp beslissingen nemen om de glycemie naar het gekozen streefwaarde te laten gaan. Eens de streefwaarde ingesteld Is zal de pomp insuline afgeven op basis van de sensorwaardes. Dit is de automatische basale toedining. Roze balk.Als je eet, tel je koolhydraatgrammen. Deze geef je in in de pomp en deze geeft dan een bolus. Best 10-15 min voordat je eet. Automatische correctiebolussen = blauwe balkjes. Als aanvulling op het automatische basaal, zal de pomp ook automatische correctiebolussen geven. Dit gebeurt ook elke 5 minute indien nodig.   Autocorrectie vanaf 120 en maximaal basaal, houdt rekening met actieve insulineNooit autocorrectie bij tijdelijke streefwaarde!: tijdelijke streefwaarde. Dit kan je instellen in de smartguard technologie. Dit kan bijvoorbeeld tijdens fysieke arbeid of sporten. Je kan kiezen hoelang de pomp naar deze tijdelijke streefwaarde zich richt. Dit kan van 30 min tot 24 uur ingesteld worden. Dan zijn er geen autocorrecties van toepassing.Als je de smartguard functie gebruikt, kan je in uw grafiek ook volgende zaken tegenkomen: Auto basale insuline Blauwe lijntjes verticaal = auto correctie bolusTijdelijk basaal = groene lopers



GDT: Tandem t:slim X2
• > 6 jaar, > 25kg, minimum 10E/d
• Reservoir tot 300E 
• Katheter met leiding, wissel elke 3 dagen
• Tot 6 persoonlijke basale profielen
• Touchscreen
• Herlaadbare batterij via USB-poort
• Updates mogelijk via PC connectie
• Dexcom G6 sensor:

• Geen kalibraties nodig
• Compatibele app op smartphone
• Sensor 10 dagen, zender 90 dagen

Presenter Notes
Presentation Notes
Geavanceerde dure technologieconventie  DUS gekoppeld aan studie.Bediening via pomp: touchscreen.  Heel intuïtief.Herlaadbare batterij: kan overal bv via laptop, auto, powerbank, stopcontact.  Loskoppelen niet nodig.Mogelijk om 6 basale profielen aan te maken met max 16 verschillende tijdssegmenten.Waterdicht max 30min.Alleen U100 insuline.  Getest met NR en HL.Dexcom:Zender 3 maandenEenvoudig aanprikken



Tandem t:slim X2
• Basal-IQ technologie: ‘stop voor laag’
• Hybride closed-loop: Control-IQ technologie

• Bij inschakelen: gewicht en TDD insuline ingeven
• Gebruikt de instellingen van het gekozen persoonlijk profiel om de 

toediening van basale insuline, maaltijdbolussen en correctiebolussen 
te berekenen.

• Automatische correctiebolus

• Aanpasbare parameters: Koolhydraat-ratio, correctiefactor, 
toedieningssnelheid

Presenter Notes
Presentation Notes
Basal-IQ technologie: schort insuline op als verwacht wordt dat de sensorwaarden binnen de 30min onder 80 mg/dL zullen dalen of als de waarde onder de 70 mg/dL daalt.De insulinetoediening wordt hervat zodra de sensorwaarden beginnen te stijgen.Max 2 uur opschorting binnen een periode van 2u30 Control-IQ technologie:  NIET ZELFLEREND- 6 basale profielen mogelijk-   Vertrekt steeds vanuit het persoonlijke basale profiel. individuele aanpassing blijft mogelijk, ook in automatische correctiemodus3 patronen: actief, activiteit slaap en activiteit beweging.AI vast op 5u: zo geïntegreerd in algoritme.Vast streef BG van 110mg/dl.Voorspelt 30 min vooruit de glucosewaarden om dan hierop de toediening aan te passen en zo nodig correctiebolus te geven.  (MAX 1/u).  Baseert zich ook op de TDD van de afgelopen 6 dagen.CorrectiebolusMaximaal 1 x /uur60% van normale correctiebolus. berekend op basis van de  correctiefactor in het persoonlijke profiel en de voorspelde CGM-meting. De doel bloedglucosewaarde voor de automatische correctiebolus is 110 mg/dl. Maximaal  6E



Tandem t:slim X2 – Control-IQ

Presenter Notes
Presentation Notes
Hoe werkt het algoritme? Het algoritme gaat een voorspelling maken 30 minuten in de toekomst. Hij gaat dan een aanpassing doen aan het basaal profiel indien nodig. Elke 5 minuten is er een nieuwe waarde  nieuwe voorspelling  nieuwe aanpassingBij de activiteit slaap is het algoritme veel strenger. Hier kan je blokken instellenBij de activiteit beweging is het algoritme minder streng. Dit algoritme moet je manueel aan- en uitzetten. We raden aan om een sportprofiel aan te maken en dit te combineren met de activiteit beweging. Activiteit beweging mag 1u voor het sporten aangezet worden.CorrectiebolusMaximaal 1 x /uur60% van normale correctiebolus. berekend op basis van de  correctiefactor in het persoonlijke profiel en de voorspelde CGM-meting. De doel bloedglucosewaarde voor de automatische correctiebolus is 110 mg/dl. Maximaal  6E



BELANG VAN 
KOOLHYDRATEN 

TELLEN
BIJ 

POMPTHERAPIE



WAAROM?
• Enige variabele
• Wetenschappelijk bewezen 

betere regeling (TIR)
• Valse KH ingeven zorgt voor 

ontregeling algoritme pomp

HOE?
Infosessie vanop afstand:

1. Infosessie hoe kh-tellen, 
uitleg app: mijn eetmeter

2. Dagboek 1 week bijhouden 
ter controle

3. Oefening/test 

Belang van koolhydraten

Presenter Notes
Presentation Notes
Hoe pakken wij dit aan? Onze diëtisten voorzien in eerste instantie een online workshop over het koolhydraten tellen. Hierin komt aan bod waarom koolhydraten belangrijk zijn in ons voedingspatroon, waar ze overal in zitten, welke voedingsmiddelen er meegeteld moeten worden, welke app hiervoor handig is, en hoe deze app te gebruiken, afspraken hierover maken,…Het 2e contact bestaat uit het verbeteren van een voedingsdagboek. Via mail sturen de patiënten een gedetailleerd voedingsdagboek door naar de diëtisten. Ze kijken dit grondig na. En geven gedetailleerd feedback aan de patiënten. Indien het dagboek onvoldoende gedetailleerd is, of teveel foutjes bevat, wordt deze stap herhaald tot het duidelijk is voor de patiënt. De meest voorkomende fouten zijn: Meetellen van voedingsmiddelen die niet moeten zoals confituur met verlaagd suikergehalte, scheutje melk in de koffie, dit zijn zo kleine hoeveelheden, de nieuwste pompen kunnen dit zelf corrigeren. Ook willen we het zeker leefbaar houden en als je ALLES gaat moeten afwegen, dan gaat de levenskwaliteit hier sterk onder lijden. Niet afwegen van voedingsmiddelen. Vaak zien we ook terug dat patiënten elke dag op de kop 250 g pasta eten of 60 g brood. Dit is echter niet mogelijk. We vragen om dit dagboek goed gedetailleerd bij te houden gedurende 1 week. Om dan ook de voedingsmiddelen die kh bevatten af te wegen. En niet in te schatten. Op die manier krijgen de patiënten zelf ook een zicht op de grammen en de hoeveelheid koolhydraten dat bepaalde producten bevatten.Ten derde krijgen de patiënten een test opgestuurd met een aantal dagschema’s waar zeker ook uiteten bij staat, pralines, taart, fastfood. Om na te gaan of patiënten een juiste redenering rond koolhydraten hebben. 



Voorbeeld KH-telllen

Presenter Notes
Presentation Notes
Voorbeeld van een gedetailleerd dagboek dat werd bijgehouden door een van onze patiënten. Dit is natuurlijk ongeloofelijk goed. We zijn ook al blij als ze goed noteren wat ze eten, hun kh-bronnen afwegen en dit in de app opzoeken. Deze patiënt heeft de moeite gedaan om ook nog de verpakking te bekijken en dit te vergelijken met de app.Demo van invoeren KH in tandempompSG: 165mg/dlKH ontbijt 8  en 7g.



Toepassing bolustoediening t:slim X2

Presenter Notes
Presentation Notes
Boluscalculator:Functie op het bolusscherm geeft u de optie om meerdere koolhydraten waarden in te voeren en ze bij elkaar op te tellen. De boluscalculator van de insulinepomp raadt een bolus aan op basis van de totale hoeveelheid ingevoerde koolhydrateBG wordt automatisch toegevoegdAutomatische correctie wordt aangeboden ahv BG sensorwaarden.Er wordt rekening gehouden met AIBerekening kan weergegeven wordenAlles kan overschreven worden: aanpassing door patiënt indien gewenst.Verlengde Bolus: De pomp biedt u de mogelijkheid om een bolus in een keer toe te dienen, of om een percentage toe te dienen over een langere periode, zonder dat u door verschillende menu’s hoeft te navigeren. Max 8 uur of bij CIQ 2 uur.



Toepassing bolustoediening t:slim X2

Presenter Notes
Presentation Notes
Verlengde bolus



Toepassing bolustoediening t:slim X2

Presenter Notes
Presentation Notes
Correctie obv glycemie 165mg/dlOverrulen is mogelijk



Casus: rapport 780G
• Man M.V.
• 58 jaar oud
• Beroep: technieker in brouwerij
• DM1 sinds 2001
• Pompgebruiker sinds 2005
• Omschakeling van 640 G naar 780G wegens 

• Niet bereiken van voldoende glycemiecontrole met 640G. 
• Angst voor hypoglycemie tijdens het werk, waarvoor veel kleine snacks 

tussendoor waarvoor niet bolussen 

Presenter Notes
Presentation Notes
Uit een pomprapport kan je erg veel informatie halen?Gesprek met de patiënt aangaan om te bepalen of we instellingen moeten aanpassen: KH-ratio, AI?Of gaat er iets mis in de aanpak van de patiënt?  Bespreken, samen uitklaren en educatie geven.Bv tijdig bolussen, geen correctie geven door fictieve KH in te geven,….Pompraadpleging



• Medtronic Minimed 640G
• Periode 12 – 25 november 2021
• Stop voor laag : 70mg/dl
• Gebruiksduur sensor 80% 
• HbA1c  8,9%



• 1 maand na start 780G in automodus
• Streefwaarde 100 mg/dl
• HbA1c 8,1%
• Toegenomen motivatie van patiënt

Presenter Notes
Presentation Notes
Sterk gestegen TIR van 72%  (tov van 40% in November): instellingen bleven behouden (KH-ratio, AI,...)Gebruiksduur sensor 93%, 99% in smartguard!In het overzichtsrapport krijgen we ook snel overzicht hoeveel insuline er gegeven wordt: bolus, autobasaal en autocorrectie.Ook zien we waarom een patiënt uit automodus gaat.



640G 780G 

Presenter Notes
Presentation Notes
In de curves zie je meteen dat de ‘waaier’ van de nacht/voormiddag sterk vernauwd is.  Dus minder variatie in de glycemies door automodus.Vaak zien we als eerste, in de nachten een goede verbetering van de glycemies.Vandag de middag zien we terug meer variatie.  Hier gaan we dus meer in de detail (dagrapporten) gaan kijken of we ergens een oorzaak zien, die we vervolgens kunnen aanpakken/bespreken met de patiënt.



Presenter Notes
Presentation Notes
Bij een pomp uitlees kunnen we ook elke dag afzonderlijk bestuderen.  Hier kan vaak veel informatie gehaald worden die je met je patiënt kan bespreken.Zo zien we hier ook dag de nacht heel mooi geregeld wordt door het aanpassen van het autobasaal, met zo nodig een autocorrectie.‘s middags zien we een sterke glycemiestijging.  Smartguard geeft autocorrecties.  We zien alarmen verschijnen waarna de patiënt en bolus geeft.  Mogelijks is de patiënt vergeten te bolussen voor zijn maaltijd.  Rond middernacht zien we dat basaal plots fel stijgt na een tijd gevolgd door bolus: late snack? ADVIES: tijdig bolussen!!  Belang van KH-tellen als enige variabele.Indien tijdig bolussen onvoldoende: aanpassen KH-ratio.



Toekomstige technologiën

Insulet Omnipod 5 + G6

Libre 3

Roche Insight  Diabeloop

Smartpen 

Medtronic smart 
MDI therapie

Inredapomp

Presenter Notes
Presentation Notes
Insulet Omnipod 5 closed loop met dexcom G6: eerste draadloze en vanaf smartphone bestuurbaar closed loop systeem: Recent goedgekeurd door FDA (Food and Drug Administration in de VS).INREDApomp: Bihormonale closed-loop systemen: naast insuline, wordt ook glucagon toegediend op basis van de sensorglycemie. �Libre 3: REAL-time glucosewaarden op smartphone, kleinere sensor, eendelige applicator.Smartpennen: bv novopen 6 en novopen echo plus: heeft een persoonlijk logboek van de injecties.  Kan connectie maken met een ander toestel zoals smartphone of tablet mbv NFC.Medtronic Smart MDI (multiple daily injections) (+ Inpen) : is een herbruikbare smart insulinepen met geïntegreerd guardian connectsysteem die op basis van bluetooth dosisinformatie doorstuurt naar een mobiele app.   Deze app geeft ondersteuning in dosiscalculatie en opvolging.  App gebruikt glucosewaarden en KH-schatting om een correcte dosis voor te stellen.  Het houdt rekening met de AI om hypo’s te vermijden.  (Gaat waarschijnlijk ook in GDT komen).Roche insight met DIABELOOP:  MOGELIJKS GOEDKEURING in maart voor GDT conventie: (> 18j!)DBLG1 – algoritme verwerkt in een speciale handset – koppelt een CGM-apparaat G6 en een insulinepomp  (roche insight )aan automatische insulinebeslissingen.Belangrijkste kenmerken van het DBLG1 SystemSpeciale handset met beveiligde Bluetooth® verbinding (DBLG1 – algoritme verwerkt in handset.  Deze koppelt de G6 en de Roche insight pomp aan de automatische insulinebeslissingen.Intuïtieve logging van voeding en activiteit (portie inschatten: klein –normaal – groot)In de toekomst zien we evoluatie naar kleinere sensoren/pompen, minder allergische reacties.Systemen die langer ter plaatste kunne blijven en goedkoper zijn.Sensoren: ook focussen op andere metabolieten zoals ketonen en lactaatPompen: Hopen op een VOLLEDIG closed loop systeem en dus interactie met patiënt niet meer nodig is.Onderzoek is lopende naar inclusie van andere parameters (bv monitoring van sport, stress, lactaat of ketonen) EN toegenomen artificiële intelligentie EN combinatie met een SGLT2-inhibitor of GLP1 analoog.Uitdaging meer geavanceerdere infusiesets met minder katheterblokkages (nu om 3 dagen vervangen, behalve nu nieuw extended)Kleineren pompen, bestuurbaar vanafop gsm, minder allergie,...Gebruik van meer geconcentreerde insulines



Nuttige links
• https://www.diabetotech.com/
• Tandem t:slim X2 virtuele demo app via appstore of google play
• Simulatie Medtronic minimed 780G  

https://eu.medtronicvirtualpump.com/fxCuA839rYX97WZH/Virtu
alDemoPump/MiniMed_780G_OUS/gs3/mmol_l/

Presenter Notes
Presentation Notes
https://www.diabetotech.com/   Dr. Inge Van Boxelaer (Gent)Standjes vertegenwoordigers

https://eu.medtronicvirtualpump.com/fxCuA839rYX97WZH/VirtualDemoPump/MiniMed_780G_OUS/gs3/mmol_l/


Vragen?
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