PATIËNTEN
INFORMATIE
Kinderdiabetes
Een compleet
team voor uw kind

Uw kind heeft de diagnose diabetes mellitus
gekregen. Bij uw kind en u kan deze diagnose vragen
en emoties oproepen. In het Maasstad Ziekenhuis
hebben wij daar aandacht voor. Daarom staat de deur
van ons kinderdiabetesteam altijd voor u open. Uw
kind is bij dit team in goede handen.
Het Diabetes Expertisecentrum van het Maasstad
Ziekenhuis biedt uitstekende diabeteszorg aan jong
en oud. Snelle service, deskundige medewerkers en
advies op maat zijn voor ons vanzelfsprekend net
zoals afstemming met de huisarts. Alle benodigde
disciplines werken samen onder een dak, zowel op de
polikliniek als tijdens opname.
In deze folder vindt u uitgebreide informatie over
wat uw kind en u van ons kinderdiabetesteam mogen
verwachten.
Deskundig team
Het kinderdiabetesteam bestaat uit meerdere
zorgverleners:
−− twee kinderartsen gespecialiseerd in diabetes;
−− vier kinderdiabetesverpleegkundigen;
−− twee kinderdiëtisten
−− twee kinderpsychologen;
−− een medisch maatschappelijk werkster.

Samen zorgen wij voor een zo compleet mogelijke
behandeling. Zo stelt de kinderarts de diagnose en
zorgt zij onder andere voor passende medicatie.
De kinderdiabetesverpleegkundige geeft u en uw
kind informatie en uitleg over diabetes, op school
of bij de kinderopvang. De diëtist begeleidt uw kind
onder andere bij het rekenen met koolhydraten in
de voeding. Het leven van uw kind en u verandert
door diabetes. De bezoeken bij de kinderpsycholoog
helpen uw kind beter om te gaan met diabetes. Ook
de medisch maatschappelijk werkster kan hierbij
ondersteunen.
Zo’n brede en goede behandeling voorkomt
complicaties én verhoogt de kwaliteit van leven. En
dáár staat het kinderdiabetesteam voor.
Altijd bereikbaar en zichtbaar
Kinderen en ouders vinden het altijd prettig om
steeds hun eigen arts en verpleegkundige te zien.
Niet alleen tijdens een polikliniekbezoek maar
ook bij een onverwachte opname. In het Maasstad
Ziekenhuis kan dat.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u direct
advies nodig heeft. Ook op die momenten wilt u met
het kinderdiabetesteam contact hebben. Dat kan dag
en nacht via het spoednummer (010) 291 39 99 of via
het gratis telefoonnummer 0800 - 020 05 66.
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Mocht uw kind moeten worden opgenomen
dan kan uw kind gegarandeerd bij ons terecht.
Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen
met diabetes door hun eigen artsen en
verpleegkundigen worden behandeld. Voor u en
uw kind is dat wel zo prettig.
Contacten met andere kinderen met diabetes
Wij ervaren dat kinderen met diabetes graag in
contact komen met andere kinderen met diabetes.
Dat stimuleren wij met bijeenkomsten.
Voor uitwisseling van ervaringen kunnen kinderen
naar het gezamenlijk spreekuur ‘Samen naar de
dokter’. Tien kinderen en hun ouders praten samen
met hun eigen arts, verpleegkundige en diëtist over
diabetes in een grote spreekkamer. De vragen en
ervaringen van andere kinderen en de antwoorden
van de arts geven extra informatie over omgaan
met diabetes.
Overstap naar volwassenenzorg
Er komt een moment dat jongeren met diabetes
niet meer door de kinderarts maar door de internist
in het Maasstad Ziekenhuis worden behandeld.
Deze overstap wordt begeleid en geleidelijk
gemaakt. Dit noemen we het transitietraject voor
jong volwassenen.
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Wat kan het team voor u en uw kind betekenen?
Altijd bereikbaar en zichtbaar
−− Als het nodig is, dag en nacht bereikbaar via
het spoednummer (010) 291 39 99 of via het
gratis telefoonnummer 0800 - 020 05 66.
−− Altijd de bekende artsen en verpleegkundigen
bij (spoed)opname en polikliniekbezoek.
Deskundig en kindvriendelijk
−− Het kinderdiabetesteam bestaat uit diverse
deskundige zorgverleners.
−− Gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen.
−− Het team is volledig op het kind gericht.
Kinderen met diabetes en anderen
−− Spreekuur in groepsverband ‘Samen naar de
dokter’.
−− Ondersteuning door
kinderdiabetesverpleegkundigen in de eigen
omgeving van het kind.
−− Stimuleren van lotgenotencontact met
bijeenkomsten.
En verder
−− Een extern systeem (KLIK) waarin de kwaliteit
van leven van u kind wordt gemonitord.
−− Transitietraject voor jong volwassenen.
Afsprakentelefoon
Polikliniek Kindergeneeskunde (010) 291 22 90
Kijk voor meer informatie op
www.maasstadziekenhuis.nl/kinderdiabetes

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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