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BOUWEN TESTEN VERBETEREN



De volgende stap

Onze missie is een 
Bi-hormonale kunstmatige 
alvleesklier bij de patiënt 

thuis te brengen, 
verbetering van de 

behandeling en kwaliteit 
van leven, eventueel 

resulterend in lagere sociale 
kosten

Prof-Dr. Hans de Vries, internist
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Hoe werkt de kopie dan?
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Het Resultaat



Prototype 1
(2004)

Prototype 2
(2007)

Prototype 3
(2010)

Marktmodel 1
Beta 1 (2013)

AP door de jaren heen...



De kunstalvleesklier NU!



Om niet te vergeten!



Mijn test – start november 2018

HbA1C bij de start

66/8,2



Trial Engeland 17 KM, 450 hoogte meters

1 sept 2019



5,5 km hardlopen en de tijd erna!



2 Jaar AP / Closed loop

HbA1c na de eerste 3 
maand tot nu toe

50-52 / 6,7-6,9

Time in Range gemiddeld over de  hele periode  92,7%

Systeem beschikbaarheid

98,6 % 



Hoeveel hypo ’s scheelt mij dat nou?

Elke 5 weken 1 pak, 2 Hypo ’s per reep, 24 Repen, 

52 weken  = 480 Hypo ’s….??

Elke 4 weken 1 fles, 30 glazen per fles, elke Hypo 
2 glazen, 

52 weken = 190 Hypo ’s….??



Nog wat constateringen

Oud: 2 x per jaar een kuur om 5 KG te verliezen
Nu: 5 kg kwijt (structureel) zonder kuur….

Ogen weer verbeterd naar de sterkte van 2016



Samen komen we er wel !!





Onze prioriteiten
projecten

Projecten om patiënten en behandelteams in de gelegenheid te 
stellen om de Inreda AP te gaan gebruiken en processen en 
materialen te testen en door te ontwikkelen

Nieuw business model en vergoeding

Ontwikkeling kwaliteitsrichtlijn Bi-Hormonale Closed Loop 
Systemen

Studies voor gebruik bij kinderen en gebruik stabiele glucagon



Onze prioriteiten
projecten

Menzis project: 100 patiënten in de regio Oost 
Nederland starten vanaf Q4 2020 met het 
gebruik van de Inreda AP. 
Doel is te bekijken hoe dit past in het bestaande 
zorgmodel en in welke mate de zorgvraag 
afneemt door de naar verwachting verbeterde 
instelling en minder acute complicaties.

In gesprek met andere zorgverzekeraars om 
soortgelijke projecten op te zetten.



Wie doet wat

Patiënten selectie 
door behandelaar

Behandelaar is en blijft  
voor medische vragen 

het aanspreekpunt  

training door Inreda 

coaching door Inreda 

24 uurs klanten 
service voor 

technische AP vragen

DVPK is en blijft voor 
vragen over sensoren 

en infusiesets het 
aanspreekpunt  



Uiteindelijk Doel
vergoeding

Regeling 
Veelbelovende  Zorg Zorg Instituut Vergoeding in de basis 

verzekering



Samenwerken doen we met:

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2EeK_IA6CeHaYM&tbnid=Y1Qyr74XL0fBqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://amsterdamsmartcity.com/partners/detail/id/5/slug/amc?lang=nl&ei=RRIzUtf0COm10QXzzoC4CQ&bvm=bv.52164340,d.d2k&psig=AFQjCNGavl6ibiNdHU3pPB13ZRe6NYSTrA&ust=1379165120803477


Vragen

www.inredadiabetic.nl
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