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VibroSense Dynamics AB (publ) – Ledande Opinionsbildare i 
Nederländerna utvärderar Diabetes Foot Screening 

 
En ”Key Opinion Leader” (KOL) i Nederländerna, med ledande position i ”Dutch Association of Diabetes 
Podiatrists”, har tagit beslut att utvärdera applikationen Diabetes Foot Screening i instrumentet 
VibroSense Meter® II. Instrumentet ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter orsakade av 
Diabetes, så kallad Diabetic Peripheral Neuropathy. 
 
Nederländerna har ett av Europas mest utvecklade vårdprogram för Diabetespatienter, där området 
Diabetesfoten har getts särskilt fokus. Beslutet om att göra en klinisk utvärdering av VibroSense Meter® II 
och applikationen Diabetes Foot Screening, har tagits med en uttalad målsättning att utvärdera om 
instrumentet kan läggas till som en godkänd undersökning att omfattas av program för ekonomisk 
ersättning, s.k. ”reimbursement”, i Nederländerna. Kliniken som ska utvärdera VibroSense Meter® II 
systemet är en av de mer välrenommerade i landet. 

- Det är av stor betydelse att vi har starka opinionsledare som står bakom VibroSense och vår produkt, 
när vi tar steget in på en ny exportmarknad. Intresset för VibroSense Meter® II bekräftar att det finns 
både ett kliniskt behov och en plats på marknaden i Nederländerna, säger Hans Wallin, VD på 
VibroSense Dynamics AB. 
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Om VibroSense Dynamics AB (publ) 
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för 
diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan 
att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, 
sjukhus, vårdcentraler och forskare. 
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska 
undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras 
vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av 
nervskador i händer och fötter. 
 
Om Diabetesvård i Nederländerna 
Det finns uppskattningsvis 1,1 miljoner människor i Nederländerna som har diabetes, varav cirka 10% 
har typ 1 och 90% har typ 2 diabetes. Förebyggande och adekvat behandling av fotkomplikationer vid 
diabetes har en stor inverkan på patientens livskvalitet. Diabetes Podiatrist är en specialist som 
fokuserar på specifika vårdfrågor angående diabetesfoten och spelar en central roll i nätverket med 
andra vårdgivare. Detta involverar ofta flera kategorier i vårdkedjan, varför en Diabetes Podiatrist 
arbetar nära en allmänläkare, internist, kärlkirurg, ortopedtekniker eller rehabiliteringsläkare. Komplex 
diabetesfotvård i Nederländerna är specialistvård, utan långa väntetider och där den enskilda patientens 
specifika vårdbehov är centralt. 


