DIABETESVERPLEEGKUNDIGE
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over de diabetesverpleegkundige. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te
lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op
deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts of de diabetesverpleegkundige aan u worden meegedeeld.

Wie is de diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige is een
verpleegkundige die zich heeft
gespecialiseerd in het informeren en
begeleiden van en het geven van
instructies aan patiënten met Diabetes
Mellitus. U kunt bij haar terecht met al uw
vragen rondom deze ziekte. Indien nodig
overlegt de diabetesverpleegkundige met
de internist.
Tijdens de controlebezoeken bij de
diabetesverpleegkundige leert u hoe u in
de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk
met uw ziekte kunt omgaan. Zij oefent
met u onder andere een aantal
vaardigheden zoals het bepalen van de
bloedglucosewaarden en het injecteren
van insuline.
Werkzaamheden
diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige geeft
informatie over
- het regelen van uw bloedglucosewaarden.
- uw medicijngebruik.
- uw leefstijl.
- factoren die de kans op complicaties

-

vergroten.
patiëntenverenigingen.
nieuwe ontwikkelingen binnen de
diabeteszorg.

Bereikbaarheid
diabetesverpleegkundige
U kunt een afspraak maken voor het
spreekuur van de
diabetesverpleegkundige nadat u bent
doorverwezen door uw behandelend arts.
U kunt hiervoor contact opnemen met de
poliassistente van de polikliniek Interne.
Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 16.30
uur op telefoonnummer (0181) 65 83 50.
Telefonisch spreekuur
diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige is iedere
werkdag bereikbaar van 8.15 - 8.45 uur
en van 12.00 – 12.30 uur op het
telefonisch spreekuur: tel (0181) 65 84 76.
Dit spreekuur is bedoeld voor:
 Vragen
 Doorgeven van dagcurven
 Acute problemen

IG-12-082018

De diabetesverpleegkundige is via de
e-mail bereik op adres:
diabetes@spijkenissemc.nl. Er wordt
naar gestreefd om de mails binnen 2
werkdagen te beantwoorden.

Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het
algemeen, geeft antwoord op veel
gestelde vragen en geeft aan waar u met
welke vraag terecht kunt.

Vermeld in uw e-mail:
 uw naam,
 geboortedatum en
 telefoonnummer waarop u
bereikbaar bent. Vermeld bij het
doorgeven van dagcurven altijd
 de gespoten insulinesoort en
 insuline eenheden.
Spoedgevallen
Voor spoedgevallen kunt u op werkdagen
tussen 08.30 en 16.30 uur overleggen
met de poliassistente van de polikliniek
Interne op telefoonnummer (0181) 65 83
50.
Op andere dagen en tijden kunt u de
dienstdoende internist laten oproepen via
de medewerkers van de receptie van het
Spijkenisse Medisch Centrum. Zij zijn 24
uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65
88 88.
Tot slot
Indien u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact op met uw behandelend
arts of de diabetesverpleegkundige.
Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of
behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft
afgesloten. Om verrassingen te
voorkomen adviseren wij u contact op te
nemen met uw zorgverzekeraar om na te
gaan in hoeverre de kosten voor u
worden vergoed.
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