INTERNE GENEESKUNDE

Diabetesverpleegkundige
Diabetes en het verpleegkundig spreekuur
Voor ieder mens met diabetes is het streven om bloedglucoses te
krijgen tussen de 4 en 10 mmol. per liter bloed. Om dit te bereiken is
kennis over diabetes mellitus zeer belangrijk. De specialist heeft u de
belangrijkste informatie omtrent ziekte en behandeling gegeven.
Daarnaast is er de diabetesverpleegkundige die een belangrijke plaats
inneemt in de diabeteszorg vooral met betrekking tot begeleiding en
instructie. Dit kan leiden tot acceptatie van de ziekte, beter ingesteld
raken en aanpassing aan het normale leven.
In deze folder vindt u informatie over de werkzaamheden van de
diabetesverpleegkundige en over het spreekuur.
Wat is een diabetesverpleegkundige?
Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige, speciaal
geschoold op het gebied van diabetes mellitus. Hij/zij werkt nauw
samen met de internisten. Hij/zij geeft advies en instructie bij:
 het leren omgaan met spuitmaterialen en spuittechnieken;
 zelfcontrole en zelfregulatie;
 hoe te handelen als bloedglucoses dreigen te ontregelen (hypo
en hyper);
 het bestellen van materialen;
 sport, vakantie en ontspanning;
 controle van spuitplaatsen;
 preventieve voetzorg.
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Hij/zij biedt hulp bij het opdoen van kennis met betrekking tot het leven
met diabetes en het voorkomen van mogelijke complicaties.
Ook vindt u bij hem/haar een luisterend oor voor problemen die
diabetes met zich mee kan brengen.
Het spreekuur
U wordt door de internist verwezen naar het verpleegkundig
spreekuur. Ook uw familie en verzorgers zijn van harte welkom.
Graag wel een afspraak maken. Dit kan via telefoonnummer (0475) 38
28 49.
Het spreekuur vindt plaats op polikliniek 28. Deze bevindt zich nabij
de poli interne geneeskunde van drs. van Schelven en drs.
Pathmamanoharan. U kunt de bewegwijzering route nr. 28 volgen.
De diabetesverpleegkundige is van maandag t/m vrijdag ook
telefonisch te bereiken via telefoonnummer (0475) 38 21 42.
In geval van spoed is het telefoonnummer (0475) 38 21 87.
Antwoordapparaat
Indien wij de telefoon niet kunnen opnemen, kunt u een bericht
achterlaten op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld. Denkt u er aan duidelijk uw naam,
telefoonnummer en geboortedatum in te spreken?
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