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Een sprekend voorbeeld van een hulpmiddel voor gehandicapten.
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o.

Samenvatting

Di~ verslag vermeldt de resultaten van het afstudeeronderzoek
van R.P.~aterham, gedaan bij de vakgroep B.M.E. van de Technische
tiogeschool te Eindhoven, met betrekking tot he~ aanpassen van een
bloedsuiker meetsysteem ten behoeve van visueel gehandicapte
diabetici.
Diabetes mellitus is een ontregeling van de bloedsuikerspiegel
als gevolg van een te geringe produktie van het hormoon insuline.
Aangezien diabetici als gevolg van hun ziekte een sterk verhoogde
kans op achteruitgang van het gezichtsvermogen hebben en aangezien
intensieve kontrole en regeling van het bloedsuikergehalte de kans
op verdere komplicaties sterk vermindert, is het van belang dat er
een systeem op de markt gebracht wordt waarmee een visueel gehandicapte diabeet in staat wordt gesteld zelf zijn bloedsuikergehalte te meten.
Het meten van tet bloedsuikergehalte gebeurt in het algemeen
door het prikken van een druppel bloed, het opbrengen van deze
druppel op een teststrookje en het aflezen van de verkleuring van
het teststrookje.
tiet aflezen van de verkleuring is ook mogelijk met behulp van een
bloedsuikermeter.
In dit onderzoek is de aanpassing van een bestaande bloedsuikermeter (de reflocheck van de firma Boehringer Mannheim) gerealiseerd.
De aanpassing bestaat uit een houaer voor een prikautomaatje
(de autoclix), om het prikken en op het teststrookje aanbrengen van
de druppel bloed mogelijk te maken.
Voorts is de uitlezing van de bloedsuikermeter hoorbaar gemaakt
door middel van een voice-synthesizer.
tiiermee is een systeem gerealiseerd dat aan bovengestelde eis
voldoet.
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o.

Summary

This report contains the results of the research work, as
partial fulfillment of the requirements of the Master's Degree
in Electrical Engineering, by R.P.Waterham, realised at the teaching and research unit Medical and Electrical Engineering (E.M.E.)
of the University of Technology in Eindhoven, with relation to the
adaptation of a bloodglucose measuring-system in behalf of visually handicapped diabetics.
Diabetes mellitus is a disregulation of the bloodglucose level
as a consequence of a too small production of the hormone insulin.
Since diabetics, as a consequence of their disease, have a strongly
increased chance on a deterioration of the eye-sight and since
intensive checking and regulation of the bloodglucose level will
diminish the chance on further complications, it is of importance
that there will be available a system, with which visually handicapped diabetics are enabled to monitore their bloodglucose level
themselves.
The measurement of the bloodglucose concentration usually takes
place by producing a drop of blood, placing this drop on a teststrip and by reading the chancing of the colour of the teststrip.
This reading can also be done by using a bloodglucose measuringsystem.
In this study the adaptation of an existing bloodglucose measuringsystem (the reflocheck of Boehringer Mannheim) has been
realised.
This adaptation consists of a holder which should be used with
the autoclix, in order to produce a drop of blood and to place
this drop on a teststrip.
Further more the reading of the bloodglucose ~easuringsystem has
been made audible, with the use of a voice-synthesizer.
As a result a system has been realised which meets the abovementioned requirement.
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2.

Inleiding

In het begin van 1981 bereikte de vakgroep E.M.E. (van de T.R.E.)
het verzoek om eens na te gaan of het mogelijk is om een bloedsuikergehalte meter geschikt te maken voor gebruik door visueel
gehandicapte diabetici.
Dit verzoek, gedaan door de heer R.Witzel, uit naam van mej.
S.v.Rhoon, stamde van het verlangen van me2. S.v.Rhoon, een visueel gehandicapte diabete, om weer een zelfstandig bestaan op ~e
bouwen.
Voor het bepalen van het bloedsuikergehalte moet een druppel
bloed geprikt worden en deze druppel moet vervolgens op een teststrookje aangebracht worden. Na enige tijd is de verkleuring van
het teststrookje een maat voor het bloedsuikergehalte.
In een eerste stage (lit. 4), waarin de uitlezing van de reflomat
van de firma Boehringer Mannheim (een bloedsuikermeter) is aangepast, kwamen al snel de problemen naar voren, die zich op dit
gebied voordoen.
Voor het prikken en op een teststrookje aanorengen van een druppel bloed was nog geen oplossing gevonden en tevens waren er al
wat voor- en nadelen van de reflomat aanpassing uit een evaluatie
naar voren gekomen.
Tevens bleek dat de reflomat opgevolgd zou worden door een nieuwe
bloedsuikermeter, de reflocheck van dezelfie firma.
Dit alles was de aanleiding tot dit afstudeeronderzoek, waarbij
het de bedoeling zou zijn om een inventarisatie te maken van de
mogelijkheden die een diabetes patient heeft om het bloedsuikergehalte te bepalen. Tevens zou het de bedoeling zijn om een
kompleet bloedsuiker meetsysteem te realiseren dat geschikt is
voor gebruik door visueel gehandicapte diaoetici.'
Dit alles zou in overleg met de fabrikant van de reflocheck,
de firma Boehringer Mannheim G.M.B.R. , moeten gebeuren, om na
realisatie, binnen afzienbare tijd tot produktie van het systeem
te kunnen komen.
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de aspekten
van diabetes mellitus (hoofdstuk 3), de mogelijkheden die een
diabetes patient heeft om zelf zijn bloedsuikergehalte te bepalen
en de hulpmiddelen en apparatuur die hem daarbij ter beschikking
staan (hoofdstuk 4) en de aanpassingen die gerealiseerd zijn ten
behoeve van visueel gehandicapte diabetici, waarbij onderscheid
gemaakt dient te worden in die aanpassingen die gedurende dit
onderzoek zijn gerealiseerd (hoofdstuk 5.1) en ten tijde van dit
onderzoek al bestaande aanpassingen (hoofdstuk 5.2).
In de loop van 1984 voIgt deel 2 van dit ~apport, dat aIle
,technische informatie zal bevatten.
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3.

Wat is diabetes mellitus?
"Diabetes mellitus is een stoornis in de regeling van het
bloedsuikergehalte."

Deze omschrijving, vaak nog aangevuld met: "als gevolg van een
te geringe insuline-produktie door de eilandjes van Langerhans in
de alvleesklier", doet nog niets vermoeden omtrent de complexiteit
van deze ziekte. Deze complexiteit blijkt echter heel gauw wanneer
we de regeling van het bloedsuikergehalte gedetailleerd gaan bekijken (lit.1).
.
Daarbij hebben we het nog niet eens over de oorzaken die zoln
stoornis in de hand werken. Er is dan ook nog lang niet alles bekend omtrent oorzaak en gevolg van deze ziekte.
Daarom wordt in dit hoofdstuk geen medische beschrijving van
de ziekte gegeven, noch zal de beschrijving een volledige zijn,
omdat dit te ver zou voeren in het kader van dit verslag.
Wel wordt geprobeerd om een globale indruk te schetsen van diabetes mellitus en de gevolgen daarvan met betrekking tot het leefpatroon van de diabeet.
Zij, die wel gedetailleerd de regelprocessen met be trekking
tot de 'bloedsuikerhuishouding willen bekijken, raad ik aan het
afstudeerverslag "Modelvorming juveniele diabetes" (lit.1) te
raadplegen, waarin naast een uitgebreide beschouwing van de meeste
regelprocessen ook een zeer uitgebreide literatuurlijst is opgenomen, waarin veel werken op het gebied van diabetes staan vermeld.
Diabetes mellitus (letterlijk: snelle, zoete doorstroming)
dankt zijn naam aan de oudst bekende manier om deze ziekte te
detekteren, namelijk: de zoete smaak van de urine van de patient.
Diabetes mellitus komt veelvuldig voor, ongeveer 2 tot 3 procent
van de bevolking lijdt aan deze ziekte.
3.1

Regeling van het bloedsuikergehalte.

Glucose, een van de voornaamste brandstoffen in ons lichaam,
komt op min of meer vaste tijdstippen (de maaltijden) via de darmen in het transportsysteem van ons lichaam (het bloed) terecht.
De opname van de in het bloed aanwezige glucose door de cellen,
wordt bevorderd door het hormoon-insuline. Dit hormoon is deel
van het uitgebreide regelsysteem dat er voor zorg draagt dat het
glucose-gehalte van het bloed binnen nauwe grenzen gehouden wordt
(normaal is 4 tot 8 mmol/liter).
Immers zou na een maaltijd, wanneer het glucose-gehalte van het
bloed sterk dreigt te stijgen, insuline er niet voor zorgen dat
de glucose wordt opgenomen door de cellen, dan dreigt een ontregeling van het interne milieu. Onder andere wordt er dan door het
bloed water aan het lichaam onttrokken, daar glucose de osmotische waarde van het bloed verhoogt.
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In de tijd tussen de voedselopnamen, wanneer het glucosegehalte dreigt te dalen, zorgt glucagon (ook een hormoon dat in de
alvleesklier wordt geproduceerd) er voor dat dit niet gebeurt,
door glycogeen (een poly-sacharride), hetgeen aanwezig is in de
lever- en spier-cellen, om te zetten in glucose. Ook remt glucagon
de glucose-opname door de cellen.
De produktie, door het lichaam, van insuline en glucagon wordt op
zijn beurt weer beinvloed door het glucose-gehalte van het bloed
(zie fig. 3.1).
Ook het hormoon adrenaline beinvloedt de glucose-spiegel.

insuline produktie

glucose-gehalte
van het bloed

glucose

glucagon produktie

~+

~

=----l.
+ glycogeen

~----~

adrenaline

fig. 3.1 (lit.2) Regelschema voor de glucose-spiegel.

3.2

Ontregeling van het bloedsuikergehalte.

Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de insuline-produktie
tekort schiet, spreekt men van diabetes mellitus. In dat geval is
er weI suiker aanwezig in het bloed, maar dit komt niet in de
cellen terecht. Met andere woorden, het lichaam bezit voldoende
brandstof, maar kan het niet gebruiken. De gevolgen zijn onder
andere:
In het bloed is teveel suiker aanwezig en door de osmotische
werking van suiker komt er ook meer vocht i~ de bloedsomloop
terecht.
De glucose wordt, wanneer de concentratie een bepaalde drempel (~10 mmol/liter) overschrijdt, niet meer volledig door de
nieren geresorbeerd (zie fig. 3.2), dat wil zeggen dat de
glucose wordt uitgescheiden, en met de glucose ook het aangetrokken vocht, met als gevolg dat het lichaam uitdroogt.
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In de cellen is te weinig suiker aanwezig. Hierdoor zal de cel,
ten behoeve van zijn energievoorziening, overschakelen op andere brandstoffen, met name eiwitten en vetten.
Bij de verbranding van eiwitten vernielt de cel zijn eigen
elementaire bouwstenen.
Bij de verbranding van vetten ontstaan schadelijke afvalstoffen,
namelijk'vetzuren (ketonen), met als meest bekende de stof
acetone
Als gevolg van de verbranding van vet ten verzuurt het lichaam,
ondanks het feit dat deze afvalstoffen op den duur door de
nieren worden uitgescheiden.

3.3

Symptomen van en remedies tegen een ontregeling van het
bloedsuikergehalte.

De symptomen van een tekort schietende insuline-produktie
kunnen zijn:
Heel snel vermoeid raken. De spieren hebben een te geringe
brandstofreserve.
Vermagering ondanks voldoende eten. De suiker komt wel in het
bloed maar niet in de cellen terecht.
Hevige dorst en desondanks veel urineren. De suiker wordt via
de nieren weer uitgescheiden en met de suiker ook veel water.
De gevolgen op langere termijn zijn:
Verhoogde gevoeligheid voor infekties.
Verhoogde gevoeligheid voor hart- en vaat-ziekten (komt bij
diabetespatienten 2 maal zoveel voor).
Nierinsufficientie (onvoldoende werking van de nier, komt
17 maal zoveel voor).
Achteruitgang van het gezichtsvermogen (komt 25 maal zoveel
voor) •
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Tegen een tekort schietende insuline-produktie zijn een aantal
remedies gebruikelijk.
In gevallen waarin de produktie slechts weinig afwijkt van de benodigde produktie, volstaat vaak een dieet.
Ook worden in die gevallen weI tabletten voorgeschreven, waarbij
nog een keuze gemaakt kan worden tussen tabletten die de glucoseconcentratie verlagen en tabletten die de insuline-produktie
stimuleren.
In die gevallen waarin bijna geen of helemaal geen insulineproduktie (meer) is, gaat men over op het toedienen van lichaamsvreemde insuline.
In Nederland is dit het geval bij zoln 100.000 diabetespatienten
(zie fig. 3.3).
Deze lichaamsvreemde insuline wordt door middel van extractie
verkregen uit de alvleesklieren van varkens en/of runderen.
Insuline werd in 1921 ontdekt. Tot die tijd was er voor de laatstgenoemde groep diabetespatienten nauwelijks kans op overleving.
Nederland
14.000.000
inw.

dieet en /of orale middelen
400.000

I

relatief insuline tekort
1 injektie per dag 80.000

diabeet
500.000
insuline
afhankelijk
100.000

fig.

3.3

stabiel
per dag
absoluut
tekort
20.000

2-3

inj,
18.000

instabiel meer
dan 3 inj. per
dag 2.000

Verdeling van diabetes mellituspatienten
in Nederland.

Insuline wordt toegediend door middel van inspuiting in de
subcutane (onderhuidse) ruimten of soms door inspuiting in een
spier of een ader.
Veel gebruikte injektie-plaatsen zijn de benen, armen, buik en
billen (zie fig. 3.4).
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3.4

Veel gebruikte manier en plaatsen voor de
insuline-injektie.
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Er zijn verschillende soorten insuline, die grof weg in te
delen z1Jn in de categorien kort (% 8 uur), gemiddeld en lang
( tot 30 uur ) werkende insuline. Welke soort insuline en in welke
hoeveelheid moet worden ingespoten, moet door de behandelende arts
bepaald worden.
Het insuline inspuiten is altijd een compromis.
Enerzijds zal men proberen te volstaan met een zo gering mogelijk
aantal injekties per dag, vanwege de belasting die het spuiten
voor de patient meebrengt.
Anderzijds zou het toedienen eigenlijk zoveel mogelijk het natuurlijke verloop moeten benaderen.
Een vaak gevolgde methode is het inspuiten vlak voor de maaltijden.
In het normale geval zal er aIleen insuline, via de poortader,
in het bloed terecht komen indien het bloedsuikergehalte dit vereist, terwijl bij kunstmatige toediening er een vrij plotselinge
verhoging van het insuline-gehalte optreedt.
Als gevolg hiervan komen er bij kunstmatige toediening van insuline zowel situaties voor waarin te weinig insuline in het bloed
aanwezig is en daarmee te veel glucose (hyperglycaemie), als
situaties waarin te veel insuline in het bloed aanwezig is en
daarmee te weinig glucose (hypoglycaemie).
Hyperglycaemie is een gevolg van de ziekte (te geringe insulineproduktie), terwijl hypoglycaemie een gevolg is van de behandeling
van de ziekte (b.v. te veel insuline ingespoten).
Het konstateren en opheffen van hypoglycaemie (door bijvoor-~e
beeld het eten van een suikerklontje) is noodzakeliJk,daar hypoglycaemie ("een hypo") leidt tot prikkelbaarheid, transpireren
en in ernstige gevallen tot coma, hetgeen zelfs de dood tot gevolg
kan hebben.
Bij de behandeling van diabetes is het dus van uiterst belang
een juiste balans tussen te hoge en te lage bloedsuikerwaarden te
vinden (zie fig. 3.5).

verlagende
faktoren
fig.

3.5

verhogende
faktoren

De bloedsuikerbalans.
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Om te weten hoe de balans uit evenwicht kan raken, moet men
zich een beeld vormen van de faktoren die de balans beinvloeden.
Enkele faktoren die een te hoog bloedsuikergehalte tot gevolg
hebben (hyperglycaemie), zijn:
Te weinig insuline gespoten.
Minder beweging dan normaal: Lichamelijke ins panning vraagt
energie, geleverd door suiker. Indien er nu minder energie
verbrUkt wordt dan in de normale situatie (die situatie waar
de insuline-dosering op is afgesteld), dan zal er ook minder
suiker verbrand worden en dus zal het bloedsuikergehalte
oplopen.
Infekties: Bij alle vormen van infekties heeft het lichaam
meer insuline nodig.
Stress: Een lichaamssituatie veroorzaakt door spanningen,
waarbij onder andere het hormoon adrenaline in verhoogde mate
in het bloed voor komt.
Zoals in fig. 3.1 (Regelschema voor de glucose-spiegel) te
zien is werkt adrenaline verhogend op de glucose-spiegel.
Foutieve injektie-techniek: Bijvoorbeeld insuline inspuiten
in grote bulten op de benen. Hierdoor komt de insuline sterk
vertraagd in ~e bloedsomloop terecht.
Te veel gegeten: Meer eten dan de balans toestaat heeft als
gevolg een stijging van het bloedsuikergehalte terwijl er niet
voldoende insuline aanwezig is om dit te verwerken.
Enkele faktoren die een te laag bloedsuikergehalte (hypoglycaemie)
tot gevolg hebben zijn:
Te weinig gegeten: Door het spuiten van insuline is er steeds
insuline in het bloed, echter er wordt niet voldoende suiker
aangevoerd. Het gevolg is een te verre daling van het bloedsuikergehalte.
Meer beweging dan normaal: Evenals bij"minder beweging dan
normaal" is hier de insuline-dosering niet passend bij het
suiker-verbruik.
Te veel insuline gespoten: Bijvoorbeeld door een vergissing
in de dosering bij het inspuiten.
Juist het onderkennen van de oorzaken van het uit evenwicht
raken van de balans kan al vaak zorgen voor veranderingen in het
levenspatroon van de diabeet, met als gevolg een verbetering van
de bloedsuikergehalte regeling.
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Zelfkontrole, zelfre~~latie en automatische regulatie
bij diabetes mellitus.

4.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de mogelijkheden die
een diabetes-patient heeft om tot zelfkontrole te komen en de
hulpmiddelen die hij daartoe ter beschikking kan hebben.
Tevens worden de begrippen zelfre~~latie en autoregulatie toegelicht.
Veel informatie uit dit hoofdstuk vindt U terug in het rapport
"Hulpmiddelen voor diabetici ll (zie lit. 3).
4.1

Zelfkontrole bij diabetes mellitus.

Aan zelfkontrole kleven weinig nadelen, daar zelfkontrole
niet in de regeling van het glucosegehalte ingrijpt en indien de
patient de resultaten van de zelfkontrole goed registreert, is de
arts beter in staat een beeld van de ziekte van de patient te
krijgen.
Door oplettendheid kan de diabeet al vrij veel te weten komen
over welke aspekten van zijn levenspatroon gunstig c.q. ongunstig
zijn voor de handhaving van zijn lIinstelling".
Met "instelling ll wordt het voorschrift van de arts met be trekking
tot dieet, medicijnen en/of insuline bedoeld, waarmee de arts het
bloedsuikergehalte van de patient zo normaal mogelijk probeert te
krijgen.
IIMeten is weten".
Zelfkontrole bij diabetes wordt in praktijk vertaald met
"het regelmatig meten van de bloedsuikerconcentratie".
Daar het bloedsuikergehalte gedurende een dag, ook bij gezonde
mensen, nogal kan varieren (zie fig. 4.1), moeten deze metingen
op vaste tijdstippen worden uitgevoerd. Daarnaast moet het bloedsuikergehalte worden gemeten indien men vermoedt dat deze te veel
afwijkt van de gewenste waarde.
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fig. 4.1 Voorbeeld van een bloedsuikercurve bij een niet-diabeet.
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Ret zou ideaal zijn indien het bloedsuikergehalte onbloedig
gemeten kon worden. Er zijn methoden ontwikkeld ten behoeve van
laboratoriumonderzoek en soms ook voor klinisch gebruik, die
bijvoorbeeld de bloedsuikerconcentratie bepalen aan de hand van
de ooglensdikte, of aan de hand van de suikerconcentratie in het
oogvoch t.
Ook zijn er veranderingen in de samenstelling van zweet meetbaar,
die aanwijzingen geven met betrekking tot een veranderde bloedsuikerspiegel. Echter al deze methoden zijn (nog) niet toepasbaar
voor gebruik thuis.
Toch zijn er weI onbloedige metingen thuis mogelijk die een
redelijke indicatie geven van de bloedsuikerconcentratie,
namelijk metingen aan de urine.
Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, worden indien het bloedsuikergehalte te veel afwijkt van de normale waarden (4-8 romol/liter),
door het lichaam ketonen geproduceerd, die via de nieren worden
uitgescheiden.
Ook een teveel aan suiker wordt via de nieren uitgescheiden
(zie fig. 3.2). Door nu te bepalen of de urine ketonen en/of
glucose bevat, kan een indicatie verkregen worden met be trekking
tot het bloedsuikergehalte (zie fig. 4.2).
&.oEDsUI KERSP IEGEl..:
SITlJATIE:

INDlCATIE:

0

4
HYPo

i<E:roNEN

I
I
I
I
I

I

~~

-

I
I
I

/'t'Ol..iL

12

8
HyPER

t

~GE

I

Gux:osE

I
I

I

I

li.UCOSE+

I<ETooEN

I

I
I

fig. 4.2 Indicatie van urineteststrips.
Tegenwoordig wordt meestal gewerkt met zogenaamde reagensstrips ofwe I teststrookjes (zie fig. 4.3), een plastic strookje
met aan een uiteinde een reagenszone, waarop reagentia voor de
reaktie met glukose en/of ketonen aanwezig zijn.

--_-----.:_~
fig. 4.3 Teststrookje met reagenszone o
De reagenszone's van deze strookjes moeten bij de meting even
in de urine gedompeld worden, waarna als gevolg van de reactie
tussen ketonen/glucose enerzijds en de reagentia anderzijds een
verkleuring optreedt.
.
Deze verkleuring moet vervolgens vergeleken worden met referentiekleuren (meestal op de verpakking aanwezig), waarna het glucosegehalte en/of het ketonen-gehalte van de urine kan worden afgelezen.
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Er z~Jn verschillende soorten teststrips verkrijgbaar
(zie tabel 4.1).
Naam

Fabrikant

Kontakttijd

Reaktietijd

Glucosebepaling
Clinistix
Diastix
Diabur Test
Glukotest
Test Tape

Ames
Ames
Boehringer
Boehringer
Lilly

1 - 2
2
1

0.5-1
1 -

2

sec.
sec.
sec.
sec.
sec.

10
30

sec.
sec.

15

1

-

5
1
1

sec.
sec.
min.
min.
min.

Ketonenbepaling
Ketostix
Ketur Test

Ames
Boehringer

1 -

2
1

Glucose en Ketonenbepaling
Gluketurtest
Keto-diaburtest
Keto-diastix
Tabel 4.1

Boehripger
Boehringer
Ames

0.5-1
1
2

sec.
sec.
sec.

sec.
min.

*
1

1 -

min.

5 min.

15-30

sec.

Overzicht urineteststrookjes.

*

Bij deze strips bestaat de reagenszone uit twee gedeelten,
een reagenszone voor ketonen en een voor glucose(zie fig. 4.4

_ _ _ _DJ
fig. 4.4

Teststrips voor glucose en ketonen detektie.

De voordelen van deze manier om het bloedsuikergehalte te
bepalen zijn; het is relatief eenvoudig uit te voeren en het
niet belastend voor de patient. De nadelen zijn dat de bepalir
niet nauwkeurig is en dat het resultaat van de bepaling niet r
momentane bloedsuikergehalte is, maar slechts een gemiddelde v
de urinesuikerconcentratie over de tijd tussen twee blaaslozin
gen. Deze urinesuikerconcentratie kan door middel van de gluco
uitscheidingscurve (fig. 3.2) gerelateerd worden aan de bloedsuikerconcentratie.
Deze manier van bloedsuikergehalte bepalen moet niet gezien
worden als een kwantitatieve manier van bepaIen, maar meer als
een signalering wanneer het bloedsuikergehalte zich niet binne'
de normale grenzen bevindt. Dit maakt deze bepaling weI heel
geschikt voor bijvoorbeeld sport- en bedrijfs-keuringen en bij
bevolkingsonderzoeken.

-16-

Indien er een nauwkeuriger bepaling verlangd wordt dan zal men
rechtstreeks het bloedsuikergehalte moeten meten. Er zal dus een
druppel bloed geprikt moeten worden. Daarna kan bijvoorbeeld
klinisch het bloedsuikergehalte nauwkeurig bepaald worden.
Het is echter ook mogelijk om thuis het bloedsuikergehalte
redelijk nauwkeurig (met een onnauwkeurigheid kleiner dan 10%)
te bepalen. Het principe van zO'n bepaling is gelijk aan dat van
de glucosegehaltebepaling van de urine.
Bij deze bepaling dient een druppel bloed op een teststrookje
geplaatst te worden.
Deze druppel moet na 1 minuut afgespoeld (Ames) respektievelijk
afgeveegd (Boehringer) worden, waarna het teststrookje meteen
respektievelijk na nogmaals 1 minuut dient te worden afgelezen.
Er zijn in Nederland drie soorten teststrookjes verkrijgbaar:

1) Dextrostix
van Ames
2) Glucotest
van Boehringer
3) Haemoglucotest van Boehringer
De dextrostix- en de glucotest-strookjes hebben een meetbereik
van 1 - 14 mmol/liter, terwijl de haemaglucotest-strookjes twee
testvelden bezitten met een meetbereik van 1 - 13 mmol/liter
respektievelijk 13 - 44 mmol/liter (vergelijk fig. 4.6).
De glucotest en de haemoglucotest hebben het voordeel dat de
strips, mits goed afgesloten en donker bewaard, zelfs na geruime
tijd nog kunnen worden afgelezen, daar hun kleur na de 2 minuten
reaktietijd behoorlijk stabiel blijft (~ 1 mmol/liter).
Wel is het na 1 minuut afvegen (afspoelen bij dextrostix) van de
strip een redelijk tijdkritische handeling, zodat de nauwkeurigheid van de meting grotendeels wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de tijdsintervallen.
Evenals bij de urinetest, bestaat het uitlezen van de strip ook
hier uit kleurvergelijken.
Het uitlezen van de strips kan men ook met behulp van een
apparaat uitvoeren, waarbij het apparaat de verkleuring van de
strip meet.
Het voordeel is dat de strips nauwkeuriger kunnen worden uitgelezen dan bij een visuele vergelijking.
Er zijn apparaten op de markt die de glucotest- en/of de
dextrostix-strookjes kunnen uitlezen (tabel 4.2).
Voor de haemoglucotest is nog geen afleesapparaat ontwikkeld.
naam van de meter

fabrikant

soort strookjes

Glucometer
Glucocheck
Hypocount II
Reflomat
Reflocheck

Ames
Medistrone
Hypoquart
Boehringer
Boehringer

dextrostix
dextrostix
glucotest/dextrostix
glucotest
glucotest

tabel

4.2

Overzicht bloedsuiker meters.
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Ten behoeve van een korrekte werking dienen deze apparaten voor
gebruik geijkt te worden.
Meestal gebeurt dit met een twee-puntsijking, waarbij de reflektie
van een ongebruikte strip dient voor ijking van het nul-niveau en
een strip met een referentiekleur voor het vastleggen van de tweede
ijkwaarde. Dit is het geval bij de glucometer (dient geijkt te
worden indien; de batterijen verwisseld zijn, een nieuwe verpakking
teststrips wordt aangebroken, de omgevingstemperatuur meer dan
50 C verschilt sinds vorige ijking en bij niet-gebruik van langer
dan 1 week) en bij de reflomat (ijking voor iedere meting).
Bij de hypocount II geschiedt de ijking van de referentiekleur
automatisch, echter voor iedere meting dient wel het nul-niveau
met behulp van de ongebruikte strip geijkt te worden.
De glucocheck krijgt zijn ijking mee vanuit de fabriek, hetgeen
meetfouten ten gevolge van variaties in de teststrips tot gevolg
kan hebben.
Bij de reflocheck geschiedt de ijking volautomatisch tijdens
iedere meting, door middel van een op de onderkant van de strip
aangebrachte bar-code, die tijdens het inbrengen van de strip in
het apparaat,gelezen wordt.
4.2

Zelfregulatie bij diabetes mellitus.

Bij zelfregulatie wordt de patient de vrijheid gegeven om de
insuline-dosering per keer, binnen bepaalde grenzen, zelf te
varieren al naar gelang het resultaat van de bloedsuikerbepaling.
Dit vereist van de patient een zeer goede kennis van zaken op het
gebied van de glucose-huishouding en de rol van insuline en andere
faktoren daarin.
Slechts de behande[ende arts kan bepalen of de patient de verantwoordelijkheid van zelfregulatie kan dragen. Dit wil echter geenszins zeggen dat de arts op dat moment van zijn taak ontheven is.
Zeker in de aanvangsfase zal de arts dag en nacht bereikbaar
moe ten zijn.
Zelfregulatie is dan ook niet bedacht om de arts qua werk te
ontlasten, maar het heeft een aantal andere, vrij grote, voordelen.
Ten eerste zal het aantal ontsporingen (vrij ernstige hypo- en
hyperglycaemien) aanzienlijk verminderen omdat de diabeet veel
intensiever bij zijn ziekte is betrokken, en dus ontsporingen
gemakkelijker konstateert, en omdat hij ontsporingen sneller kan
opheffen.
Ten tweede kan de diabeet "scherper" ingesteld worden. Gewoonlijk
zal de arts namelijk het gemiddelde bloedsuikergehalte liever iets
hoger nemen om de kans op hypo's, met alle gevolgen van dien, te
verminderen en om toch een redelijk konstante bloedsuikerspiegel
te realiseren.
De diabeet die aan zelfregulatie doet kan in principe dan insuline
toedienen wanneer hij dit nodig heeft. Dit dan wel binnen de door
de arts vastgestelde grenzen.
Ret gevolg is dat bij patienten die intensief aan zelfregulatie
doen, het bloedsuikergehalte meestentijds tot normale waarden
wordt teruggebracht, hetgeen de kans op late complicaties (zoals
vermeld in hoofdstuk 3) aanzienlijk kan doen verminderen.
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Een van de nadelen van zelfregulatie is, dat een redelijk
nauwkeurige bepaling van het bloedsuikergehalte vereist is.
Dit houdt in dat er bij iedere meting een druppel bloed moet
worden geprikt, terwijl na de meting de insuline met behulp van
een injektienaald moet worden ingespoten.
Dit geheel kan, daar het meerdere malen per dag moet geschieden,
belastend zijn voor de patient.
Verder is zelfregulatie lang niet de ideale oplossing, daar
er slechts op een paar moment en per dag gemeten wordt, en er aan
de hand van dit momentane resultaat weer een stootsgewijze toediening van insuline, via een onnatuurlijke weg, plaats vindt.
Ideaal zou de autoregulatie zijn; een manier waarop kontinu
het bloedsuikergehalte bepaald wordt en er aan de hand daar van
een kontinue toediening van insuline plaats vindt.

4.3

Automatische regulatie bij diabetes mellitus.

Men kan van automatische regulatie spreken indien het meten
van de bloedsuikerspiegel en de toediening van insuline geheel
automatisch plaats vindt.
Vaak spreekt men dan van een kunstmatige pancreas.
Indien dit systeem tevens implanteerbaar is,hebben we het over
de voorlopig meest ideale remedie tegen diabetes mellitus.
Er zijn twee dingen nodig voor zo'n systeem:

1e. Een kontinue glucose sensor.
2e. Een kontinue insuline infusiepomp.
Op het gebied van de glucose sensoren valt nog veel werk te
verzetten. Momenteel is er een kontinue glucose sensor op de
markt als onderdeel van een closed-loop systeem, de Miles Biostator,
Glucose Controlled Insulin Infusion System.
Echter de nadelen van de sensor zijn nog aanzienlijk.
De sensor benodigt per uur 2 ml gehepariniseerd bloed. Het bloed
wordt langs de sensor geleid en via een glucose-oxidas~ reaktie
komt er zuurstof vrij, die gemeten wordt m.b.v. een Clark-eel.
De ~evensduur van de sensor is 1 a 2 uur en iedere sensor moet voor
gebruik geijkt worden. Verder is het gehele systeem vrij onhandelbaaro(gewicht ongeveer 56 kg.) en de bediening is zeker niet
gebruikers vriendelijk te noemen.
Op het gebied van de insuline infusiepomp is al meer resultaat
geboekt. Weliswaar kan de insuline infusiepomp nog slechts als
_open-loop systeem worden gebruikt, toch biedt het gebruik van de
pompjes belangrijke voordelen. Doordat de insuline kontinu wordt
toegediend (basale-toediening, zie fig. 4.5) kan het kontinue
insuline-verbruik van het lichaam teruggedrongen worden.
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Voorbeeld van een insuline infusie-schema voor een
infusiepompje.

Tevens kan met behulp van de infusiepomp het bloedsuikergehalte op een betere manier ingesteld worden.
Hierdoor wordt de kans op late complicaties aanzienlijk geringer
en kan een reeds ontstane complicatie tot stilstand gebracht en
soms zelfs teruggedrongen worden.
Het insuline-pompje bestaat meestal uit een spuit die door een
motortje met een konstante snelheid wordt leeggedrukt
(zie fig. 4.6).

elektro-motor

fig.

4.6

Principe van de spuitpomp.
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Ret insulinereservoir wordt via een katheter aangesloten op
een naald of canule die eindigt in de subcutane ruimte (meestal
de buik of bovenbeen).
De naald of canule dient om de 3 tot 5 dagen te worden vervangen.
Ret pompje, ter grootte van een gemiddeld rekenmachientje,heeft
een gewicht van ongeveer twee- tot drie-honderd gram en wordt in
een schouderholster of aan een band om de middel gedragen.
De nadelen van het insuline-pompje zijn:
De betrouwbaarheid. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde tijdsduur waarin de pompjes probleemloos funktioneerden
ongeveer 10 dagen is.
Niet implanteerbaar. Ruidige pompjes zijn nog uitsluitend voor
extern gebruik.
De manier waarop de pompjes dienen te worden ingesteld laat
nogal eens wat te wensen over.
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5.

Aanpassingen aan bestaande hulpmiddelen ten behoeve
van visueel gehandicapte diabetici.

Zoals reeds vermeld hebben diabetes mellitus patienten vijfentwintig maal zoveel kans op achteruitgang van het gezichtsvermogen
dan gezonde mensen. De kans op dit soort komplikaties kan aanzienlijk worden verminderd, indien het bloedsuikergehalte zoveel
mogelijk op normale waarden gehouden kan worden.
Het is mogelijk gebleken om, door middel van een intensieve
zelfregulatie of een therapie met behulp van een insuline infusiepompje, een achteruitgang van het gezichtsvermogen te stoppen en
soms zelfs te laten verbeteren.
De therapie met behulp van een infusie-pompje is nog in een
onderzoeksfase en nog niet geschikt voor algemeen gebruik.
Aan de mogelijkheid van intensieve zelfregulatie kleeft het nadeel
dat de visueel gehandicapte diabeet niet overweg kan met de
huidige bloedsuiker-meetapparatuur. Toch is het goed reguleren van
het bloedsuikergehalte ook voor deze groep diabeten noodzakelijk
daar dan in ieder geval de kans op andere komplikaties wordt
verminderd.
Natuurlijk is het voor deze kategorie diabeten (nog altijd
zoln 10% van het totale aantal insuline-afhankelijke patienten)
ideaal, indien er een kunstmatige, implanteerbare pancreas gerealiseerd zou worden, echter zoln ontwikkeling is op korte termijn
(5 a 10 jaar) niet te verwachten.
Daarom is het zinvol om op korte termijn een systeem in de handel
te brengen, dat een visueel gehandicapte diabeet in staat stelt
zelfcontrole c.q. zelfregulatie uit te voeren.
Voor zelfregulatie moet de diabeet in staat gesteld worden zelf
zijn bloedsuikergehalte te,bepalen, om aan de hand daarvan zelf
een dosis insuline in te spuiten. Aan de hand hiervan kunnen we
ten aanzien van een visueel gehandicapte diabeet twee problemen
onderscheiden.
Ten eerste moet de visueel gehandicapte diabeet zijn bloedsuikergehalte kunnen bepalen (hetgeen behandeld zal worden in hoofdstuk 5.1).
Ten tweede zal de visueel gehandicapte diabeet zelf insuline
moeten kunnen doseren en inspuiten (hetgeen behandeld zal worden
in hoofdstuk 5.2).
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5.1

Aanpassing van de bloedsuikermeting.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de aanpassingen aan
een bestaande bloedsuikermeter, de reflocheck van de firma
Boehringer Mannheim, om deze geschikt te maken voor gebruik door
visueel gehandicapte diabetici.
Alvorens in te gaan op de gerealiseerde aanpassingen, zal een
beschrijving worden gegeven van het gebruik van deze bloedsuikermeter (fig. 5.1).

Instrument:
Type:
Dimensions:
Weight:
Current:
Voltage:
Principle
of measurement:

fig. ·5.1

Reflocheck<!ll
160 x 110 x 53 mm
360 g
max. 35 mA
9VDC
Serial reference beam
measurement

De reflocheck •

. De bloedsuikergehalte bepaling vindt plaats door middel van
het prikken van een druppel bloed en het deponeren van deze
druppel op de reagenszone van een teststrookje.
Als gevolg van een glucose-oxidase reaktie verkleurt de reagenszone.
Aan de hand van deze verkleuring kan door middel van vergelijking
met referentiekleuren het bloedsuikergehalte bepaald worden.
Deze verkleuring kan ook door een bloedsuikermeter gemeten worden.
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De reflocheck is zo'n bloedsuikermeter, die de verkleuring
(feitelijk de grijswaarde) van de reagenszone van een teststripje
bepaalt (zie fig. 5.2) en aan de hand daarvan het bloedsuikergehalte weergeeft.

Principle of measurement
The light emitted by the light emitting
diode (642 ± 2 nml strikes the colourstable inner surface of the Ulbricht
globe and is reflected in all directions.
Receiver El measures the intensity of the
light inside the globe (reference value). a
receiver E2 then measures the intensity of
the light reflected by the test area on the
Reflocheck®-Glucose test strip.
The Reflocheck~ automatically calculates
the reflectance value from the ratio of these
two measurements.
This senal reference beam measurement
precludes the possibility of error due to
differences In the tolerances of components or ageing.
The compensation system employed by
the electronic components ensures that the
result is not affected. for example. by ultrasonic scanners or diathermy equipment
outside a radius of 3 metres. or by extraneous light.
The instrument is calibrated to approved
colour standards during the final
Inspection. A specific correction factor is
determined for the instrument and is entered by setting the digiswltch. The pOSSIbility of obtaining different results with
another Reflocheck'" is therefore virtually
excluded.

fig.

5.2

Microprocessor
Electronic
components
Display

Circuit diagram

The reflectance value IS calculated from the
reflectance/concentration data which is
entered via the bar code and stored in the
microprocessor. and the concentration of
glucose is displayed in mg/dl or mmol/I

Principe van de werking van de reflocheck.
(gebruiksaanwijzing reflocheck, Boehringer Mannheim)
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Gebruiksaanwijzing reflocheck.
1

Apparaat aanzetten door op de oranje knop te drukken.
a : 00.
Ret apparaat is nu gereed voor gebruik.

Er volgt een display-test die eindigt met

2

Prik een druppel bloed en deponeer deze op de reagenszone
van het teststrookje (zonder de druppel uit te smeren).
Gelijktijdig met het opbrengen van de druppel bloed de
gele knop indrukken om het apparaat te starten •

•
De timer van de reflocheck telt nu van 60 sekonden af tot 0,
waarbij gedurende de laatste 2 sekonden een zoemtoon hoorbaar is.
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3

Na het stoppen van de zoemtoon, het strookje met een watje
goed afvegen.
Ondertussen licht het display regelmatig op met de
aanduiding: - - - (het knippersignaal).

4

Teststrookje met de bar-code omlaag in daarvoor bestemde
gleuf schuiven.
Indien het teststrookje geaccepteerd is, geeft de reflocheck
het aantal sekonden aan dat verstreken is na de eerste minuut.

5

Nadat de tweede minuut voorbij is, wordt het resultaat
gemeten en enkele sekonden later weergegeven.
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Er z~Jn in dit verband voor een visueel gehandicapte diabeet
twee problemen te onderkennen.
Ten eerste zal hij/zij in staat moeten zijn om een druppel bloed
te prikken en op de reagenszone van de teststrip te deponeren.
Ten tweede zal hij/zij de informatie, die door de reflocheck
middels het display wordt kenbaar gemaakt, moeten kunnen ervaren.

5.1 .1

Aanpassingen aan een hulpmiddel voor het prikken van
een druppel bloed.

Een van de problemen bij het zelf bepalen van het bloedsuikergehalte, door een visueel gehandicapte, is het prikken van een
druppel bloed en het op de reagenszone van een teststrookje aanbrengen van deze druppel.
Er zijn ten behoeve van diabetici weI al prik-automaatjes
ontwikkeld (De autolet van Ames en de autoclix van Boehringer),
waardoor de belasting van het prikken sterk wordt teruggebracht.
De autoclix (zie fig. 5.3) is gebruikt als basis voor een
hulpmiddel dat de visueel gehandicapte diabeet in staat stelt een
druppel bloed op een teststrookje aan te brengen.

CD

Kempenenten:
Autoclix~

1 Spanknep
2 Behuizing

2
i

2

Geel drukkapje
veer nermale huid
\Vit drukkapje
veer zachte huid
Oranje drukkapje
voer harde huid

6 Auteclix-lancet

1

fig.

5.3

De auteclix, een prik-autemaatje.

Beschermkapje
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Voor een visueel gehandicapte zijn in dit verband de volgende
problemen te onderkennen:
12-

34-

Er kan niet geconstateerd worden dat er na het prikken een
druppel bloed ontstaat.
Het lokaliseren van de druppel bloed die na het prikken is
ontstaan is vrij moeilijk, zo niet onmogelijk.
De druppel bloed moet precies op de reagenszone van de strip
worden aangebracht, waarbi~ het uitsmeren van de druppel
als ontoelaatbaar wordt bestempeld door de fabrikant.
Op het moment dat de druppel bloed kontakt maakt met de
reagenszone gaat de 1 minuut reaktietijd in. Daar deze tijd
nauwkeurig moet worden aangehouden in verband met de betrouwbaarheid van het resultaat, zal dit moment precies moeten
vast liggen.

Aan de hand van deze problemen is een houder voor de autoclix
gerealiseerd (zie fig. 5.4), die zo goed mogelijk tegemoet komt
aan de gekonstateerde problemen.
Aan de hand van de gebruiksaanwijzing wordt de werking nader
besproken.
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Gebruiksaanwijzing voor de autoclix + houder:
Verbindingskabel tussen de reflocheck en de autoclix-houder
aanbr~ngen.

Autoclix spannen en nieuwe naald aanbrengen.
(Spannen is ook mogelijk als de autoclix al in de houder is
aangebracht).
Indien nog niet gebeurd, autoclix in houder aanbrengen.
Ongeb~uikt

teststrookje nemen en deze in de daarvoor bestemde
sleuf leggen.

Dotje watten klaar leggen.
Te prikken vinger stuwen en eventueel licht afbinden door een
touwtje een paar maal om de vinger te wikkelen.
Te prikken vinger op de autoclix + houder leggen en een maal
drukken (Hierdoor ontspant de autoclix en wordt vrijwel pijnloos een gaatje geprikt). Vinger niet wegnemen !
Teststrookje doorschuiven tot de aanslag.
(Het eind van het teststrookje moet net buiten het eind van
de sleuf liggen).
Nogmaals met de geprikte vinger drukken en tegelijkertijd met
de andere hand op de voet van de houder aangebrachte, startknop
drukken.
Na 1 minuut wachten een watje op de teststrook leggen en de
teststrook via de sleuf weg trekken.
Eventueel het teststrookje met de andere kant van het watje
nave gen.
Het strookje geeft na nogmaals 1 minuut wachten middels een
verkleuring het bloedsuikergehalte weer.
Ten aanzien van de eerder genoemde problemen kan over het
gerealiseerde systeem opgemerkt worden:
ad 1-

ad 2-

ad

3-

Ook bij dit "prik-systeem" kan niet worden gekonstateerd
dat er een druppel bloed is ontstaan.
Echter door voor het prikken de vinger te stuwen en eventueel licht af te binden, door een touwtje een aantal
malen rond de vinger te wikkelen, verkrijgt men een redelijke zekerheid, dat er een voldoende grote druppel
ontstaat.
Het lokaliseren van de druppel bloed na het prikken levert
bij dit "prik-systeem" geen problemen meer op, daar de
geprikte vinger gefixeerd blijft.
Doordat in het kapje van de autoclix twee sleufjes zijn
aangebracht, kan het teststrookje exakt onder de plaats
waar geprikt is gebracht worden, zonder dat de vinger de
reagenszone kan raken.
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ad

4-

Door de tweede maal met de geprikte vinger op het kapje
(met sleufjes) te drukken, wordt het teststrookje tot vlak
onder de vinger gebracht. Rierdoor zal de druppel bloed
uitvloeien over de reagenszDne.Indien nu gelijktijdig,
met bijvoorbeeld de andere hand, een klokje wordt gestart,
kan de 1 minuut reaktietijd nauwkeurig worden bepaald.

Aangezien de reflocheck een ingebouwde timer bezit, dient de
opmerking "Indien nu gelijktijdig een klokje wordt gestart"
(ad 4) te worden vertaalddoor "Indien nu gelijktijdig de gele
knop van de reflocheck wordt ingedrukt".
Dit stuit echter op bezwaren daar dan ook de reflocheck zeer snel
gelokaliseerd moet kunnen worden. Dit is ondervangen door de
funktie van de gele knop van de reflocheck op afstand bedienbaar
te maken. Op het voetstuk van de autoclixhouder is een drukknop
aangebracht, die via een kabeltje met de reflocheck is verbonden.
Ret "prik-systeem" (autoclix + houder) is een maand lang,
met succes, getest en geevalueerd door een visueel gehandicapte
diabete.
Gesteld kan worden dat een visueel gehandicapte in staat is zelf
een teststrookje te produceren met een verkleuring die overeenkomt
met zijn bloedsuikergehalte.
Echter het omgaan met dit "prik-systeem" vergt enige oefening die,
zeker in het begin, intensief zal moeten worden begeleid.
Dit om te voorkomen dat de visueel gehandicapte diabeet zich, voor
hem/haar niet konstateerbare, fouten aanleert die het resultaat
onbetrouwbaar maken.

Aanpassingen aan de reflocheck-uitlezing.
Om de methode van bloedsuikermeting geheel geschikt te maken
voor gebruik door visueel gehandicapten, zal ook de informatie die
de reflocheck, middels het display, weergeeft, kenbaar gemaakt
moe ten worden (tabel 5.1).

/
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tabel 5.1

indien dit na 2 minuten verschijnt
dan is er geen resultaat
(bv. strookje niet of niet goed ingelezen)

Display informatie van de reflocheck.
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Het kenbaar maken van de display-informatie is gerealiseerd
door deze auditief weer te geven.
Voor de auditieve weergave is gekozen omdat ook de reflocheck al
van auditieve signalen gebruik maakt en omdat het gehoor kontinu
beschikbaar is voor informatie-ontvangst.
Een andere methode om de informatie over te dragen is via de
tastzin. Echter dit stuit op bezwaren daar bij diabetici de tastzin, als gevolg van hun ziekte en het vele prikken in hun Yinger,
achteruit gaat en de tastzin bovendien slechts langzaam informatie kan verwerken.
Daar de reflocheck nogal wat verschillende informatie weergeeft,
is gezocht naar een auditieve signalering die verschillende informatie kan overdragen en, die gemakkelijk door de gebruiker herkend
kan worden.
Spraak is wat deze eis betreft een uitstekende auditieve signalering, daar er door middel van spraak enorm veel verschillende
informatie kan worden overgedragen en (zelfs buitenlandse spraak)
is door de gebruiker relatief eenvoudig te herkennen.
Als gevolg van het bovenstaande is gewerkt aan een systeem
waarbij spraak gegenereerd kan worden.
Tevens moet dit systeem eenvoudig, handzaam en goedkoop te realiseren zijn.
Een eenvoudige manier om spraak te realiseren is het converteren van een .analoog signaal (ingesproken tekst) in een digitaal
signaal (A/D-conversie) en dit digitale signaal op te slaan.
Onder p-processor besturing kan nu via digitaal-analoog-conversie
op ieder moment een gedeelte van de ingesproken tekst hoorbaar
worden gemaakt. Het nadeel hiervan is dat er ongeveer 100.000 bits
per sekonde nodig is om kwalitatief goede spraak te realiseren.
Dit zou in deze toepassing een te groot en te duur geheugen vergen.

Er zijn technieken om spraak na omzetting in digitale informatie
te koderen ten behoeve van data-reduktie. Dit leidt tot ongeveer
1000 bits per sekonde spraak, hetgeen voldoende laag is om het
benodigde geheugen klein en goedkocp te houden.
De digitale informatie moet nu,om er weer spraak van te maken,eerst
gedekodeerd en vervolgens in een analoog signaal omgezet worden.
Volgens dit principe werken o.a. de UAA 1003 van ITT en de
digitalker van National Semiconductor.
Een methode die weinig informatie-opslag vereist (z1000 bit/
/sek.) en daarnaast een goede kwaliteit spraak kan bieden is die
methode waarbij echt sprake is van spraaksynthese. Hierbij wordt
langs elektronische weg (d~or een i.e.) de menselijke stem nagebootst (fig. 5.5).
Tot deze groep van zogenaamde foneemgeneratoren behoren o.a.
Votr~,de TMS 5100/5200 van Texas Instruments en de MEA 8000 van
Philips.
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5.5 Principe werking van een foneemgenerator
(de MEA 8000 van Philips).

Gezien de voordelen van de foneemgeneratoren, is een spraaksynthesizer van dit type gekozen als spraakgenerator voor de
reflocheck aanpassing, de "reflo-talk".
(In dit geval de MEA 8000 van Philips).
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Bij deze spraakgenerator wordt niet de spraak (in digitale vorm)
opgeslagen, maar slechts de parameters met behulp waarvan de
spraak gegenereerd kan worden.
Deze parameters worden verkregen door een analyse van de menselijke
spraak, een ingewikkeld proces, dat met behulp van een komputer
door de fabrikant van de spraaksynthesizer wordt uitgdvoerd.
Er zijn twee manieren mogelijk om met deze spraaksynthesizers
de geanalyseerde spraak-parameters op te slaan en de spraak
opnieuw te genereren.
Enerzijds kan men de parameters van alle in de spraak voor
komende klanken opslaan in een geheugen i.c.(ROM), waarbij men dan
onder p-processor-besturing deze klanken aaneen kan rijgen tot
woorden.
Dit vergt een uitgebreid p-processor besturingsprogramma, maar
heeft dan de mogelijkheid van een in principe onbeperkte woordenschat ..
Anderzijds kan men direkt hele woorden en zinnen door de
fabrikant laten analyseren en de parameters, die het resultaat
zijn van deze analyse, opslaan in een geheugen i.e. (ROM).
Dit he eft tot gevolg dat het p-processor besturingsprogramma
relatief eenvoudig gehouden kan worden, maar ook dat de woordenschat beperkt is tot die woorden en zinnen die geanalyseerd zijn.
Voor toepassing in de reflo-talk is de laatst genoemde manier
gekozen, daar er slechts een beperkte woordenschat benodigd is en
daar op deze manier de p-processor besturing gemakkelijk te wijzigen is en goedkoop gehouden kan worden.
Er is in een vroegtijdig stadium met de fabrikant Boehringer
Mannheim overleg geweest met be trekking tot de te gebruiken
komponenten. Daar er van hun kant geen speciale eisen gesteld werden, is als type p-processor de 8748 van Intel genomen, een praktisch zeer goed bruikbare en goedkope p-processor met 1 k byte
programmageheugen. Deze keuze wordt ondersteund door de op de THE
ruim aanwezige programma-ervaring en programmeer-faciliteit voor
de ze p-proce s s or.
Het~1Jrtnc:tpe... gchema van het spraak-gedeel te van -de reflo-talk
is weergegeven in fig. 5.6.
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Ret spraakgeheugen is, doordat er voor in het geheugen een
index is opgenomen zo gestructureerd, dat er heel eenvoudig
wijzigingen in aangebracht kunnen worden, zonder dat daarvoor
het p-processor besturingsprogramma gewijzigd moet worden.
Men kan zelfs het spraakgeheugen vervangen door een spraakgeheugen met een andere taal.
De enige wijziging die dan, bij sommige talen, moet worden aangebracht in het p-processor programma is dat men de volgorde
waarin in een getal de cijfers worden uitgesproken, moet veranderen (Bijv.:Nederlands, vijf-en-dertig en Engels,thirty-five).

Microprocessor
Electronic
components
Display

Circuit diagram

fig. 5.7

Principe-schema van de reflocheck.
(onderdeel van fig. 5.2)

Zoals in fig. 5.7 te zien is werkt de reflocheck op basis van
digitale informatie-verwerking met behulp van een p-processor.
~oor aIleen de informatie die naar het display gezonden wordt uit
te voeren, voor v.erdere bewerking, wordt niet in de werking van
de reflocheck ingegrepen.
De informatie, die serieel van de reflocheck wordt afgenomen,
kan op eenvoudige wijze in de reflo-talk worden ingevoerd
(fig.5.S).
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fig. 5.8 Reflo-talk principe-schema.

Voor deze opzet is gekozen omdat op deze manier de reflocheck zijn informatie te allen tijde kwijt kan zonder dat de
p-processor van de reflo-talk daartoe bereid moet zijn.
Anderzijds kan laatstgenoemde p-processor op deze manier er
voor zorgen dat de spraak synthesizer altijd op aanvraag
bediend kan worden, om te voorkomen dat er haperingen in de
spraak ontstaan.
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De informatie die op auditieve w~Jze kenbaar gemaakt wordt,
moet aan de volgende kondities voldoen:
1e -

De bediening van de reflocheck mag er niet moeilijker
op worden.

2e -

De uitlezing van de reflocheck moet dezelfde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid behouden.

3e -

De hoeveelheid informatie die wordt weergegeven moet
passen bij de manier van overdracht.

ad 1- De reflo-talk is eenvoudig te bedienen, hij behoeft
slechts aangezet te worden voordat de reflocheck
wordt aangezet, waarna de p-processor van de reflotalk er voor zorgt dat de juiste mededeling op het
juiste tijdstip gegeven wordt.
ad 2- Doordat niet wordt ingegrepen in de werking van de
reflocheck en het resultaat digitaal wordt weergegeven,
is de reflo-talk uitlezing net zo nauwkeurig als de
originele reflocheck aanduiding.
Wat betreft de betrouwbaarheid kan gezegd worden dat
het besturingsprogramma van de reflo-talk bedieningsfouten kan opvangen, hierdoor zal het resultaat altijd
correct worden weergegeven.
ad

3-

Om de hoeveelheid auditieve informatie beperkt te
houden en toch zoveel mogelijk interessante informatie
weer te geven is voor de nu volgende tekst gekozen.

\
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Mocht er door wat voor oorzaak dan ook een hapering optreden
in de werking van de reflo-talk (merkbaar als de reflo-talk
bijvoorbeeld geen tijdmeldingen geeft), dan volstaat het om
alleen de reflo-talk even uit te zetten en daarna weer aan.
De reflo-talk zal dan zelf de juiste plaats in de cyclus weer
opzoeken en geeft alleen de afteltijd niet weer.
Een compleet systeem bestaande uit autoclix + houder, een
reflocheck en een reflo-talk is een maand lang door een visueel
gehandicapte diabete met succes getest en geevalueerd.
Gesteld kan worden dat de autoclix + houder, de reflocheck en de
reflo-talk tesamen een visueel gehandicapte diabeet in staat
stellen om zelfstandig het bloedsuikergehalte te meten.

5.2

Aanpassingen aan hulpmiddelen voor de insulinetoediening.

Aangezien visueel gehandicapte diabetici, onafhankelijk van
het feit of zij hun bloedsuikergehalte kunnen meten, toch dagelijks insuline moe ten toedienen, bestaan er al aanpassingen aan
hulpmiddelen voor de insuline-toediening.
In het algemeen wordt voor de insuline-toediening gebruik
gemaakt van de normale injektie-spuiten met een korte, dunne
naald. Enkele aanpassingen aan deze spuiten hebben ze geschikt
gemaakt voor gebruik door visueel gehandicapten.
In dit verband kunnen genoemd worden:
De klinion - Scone-tip injektiespuit.
ABM - doppen, een set doseerdoppen voor een injektiespuit.
Pen - pump, een injektiespuit die via een katheter kontinu
met de patient is verbonden.
De klinion- S cone-tip is een injektiespuit waarvan de zuigerstang voorzien is van inkepingen, waarbij het verschil tussen
2 inkepingen overeenkomt met een zuigerverplaatsing van
0,1 milliliter (fig. 5.9)
Verder be zit deze spuit een afwijkende zuigervorm waardoor er
nauwelijks insuline in de spuit achter blijft.
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fig.

5.9

De klinion-S cone-tip.

De ABM - doppen z1Jn bedoeld voor gebruik samen met de voor
deze doseerdoppen gefabriceerde spuitjes.
De spuitjes worden bij gebruik op de normale wijze, doch iets
te ruim, gevuld met insuline, echter na het vullen moet de naald
in het flesje met insuline blijven.
Nu wordt een doseerdop (met afgepaste diepte) over het uiteinde
van de zuigerstang geplaatst en de spuit moet vervolgens worden
leeggedrukt tot de doseerdop op de rand van de injektiespuit stuit.
In de spuit bevindt zich nu een hoeveelheid insuline die overeenkomt met de op de dop, zeer goed voelbaar, aangegeven waarde.
Ook hier is de doseringseenheid 0,1 milliliter.
De Pen - pump is een 3 ml injektiespuit die, via een katheter
en een vlindernaald, kontinu met het lichaam is verbonden.
Op de zuigerstang van deze spuit is een schroefdop gemonteerd, die
per 90 0 verdraaiing de spuit 0,1 milliliter verder leegdrukt.
Hierdoor is de Pen - pump geschikt voor gebruik door visueel
gehandicapte diabetici. Een voordeel van de Pen - pump, die in de
borstzak gedragen kan worden, is dat niet meermalen per dag behoeft te worden geprikt ten behoeve van de insuline toediening.
Hierdoor is het ook minder bezwaarlijk om vaker per dag een
kleinere hoeveelheid insuline toe te dienen.
De Pen - pump kan gezien worden als een op handbediening werkende
insuline infusiepomp.
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6.

Conclusies

Heden ten dage is veel bekend omtrent diabetes mellitus, echter
de kennis beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de mogelijkheden
die bestaan om de gevolgen van diabetes tegen te gaan.
De kennis omtrent de oorzaken van diabetes is nog uiterst beperkt.
Toch zal een beter inzicht in de oorzaken van diabetes vrijwel
zeker leiden tot een nog betere behandeling van de ziekte.
Wat betreft het tegengaan van de gevolgen van diabetes, kan
gesteld worden dat het voor de insuline-afhankelijke patienten van
groot belang is dat er in de nabije toekomst een kunstmatige,
implanteerbare pancreas gerealiseerd wordt.
Problemen met de ontwikkeling van een implanteerbare, kontinue
glucose-sensor hebben echter tot gevolg dat er de eerste 5 a 10
jaar niet op zoln ontwikkeling gerekend mag worden.
Experimenten met de insuline-infusiepompjes hebben aangetoond
dat deze een betere bloedsuikergehalte regeling mogelijk maken,
echter gebruik van deze pompjes wordt nog beperkt tot de meest
urgente gevallen van diabetes en dan nog met intensieve medische
kontrole.
Tevens zijn de nu op de markt zijnde pompjes alle voor extern
gebruik.
Tot de tijd dat de insuline-infusiepompjes of, nog beter, de
kunstmatige pancreas op ruime schaal toepasbaar zijn, is het voor
visueel gehandicapte diabetici van belang dat zij in staat worden
gesteld om aan zelfkontrole c.q. zelfregulatie te doen.
Met het aanpassen van de autoclix en de reflocheck is een systeem garealiseerd waarmee het voor een visueel gehandicapte
diabeet mogelijk is aan echte zelfkontrole c.q. zelfregulatie te
doen.
Een evaluatie, na een maand gebruik van dit systeem door een
visueel gehandicapte diabete, bracht aan het licht dat het inderdaad mogelijk is om geheel zelfstandig het bloedsuikergehalte te
bepalen.
Echter opgemerkt moet worden dat het gebruik van de autoclix +
houder een intensief begeleide oefenperiode vereist.
Aangezien de behandelende arts van de diabeet, die aan zelfkontrole c.q. zelfregulatie doet, verlangt dat de meetresultaten
worden vastgelegd, kan als suggestie meegegeven worden, deze
resultaten met vermelding van datum en tijd in te spreken op een
cassette-bandje.
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~) Deze rapporten bevatten uitgebreide literatuurlijsten van
werken op het gebied van diabetes mellitus en aanverwante

gebieden.

