DIABETES
Verantwoordelijke artsen
Dr. J. Verschuere
Dr. J. Vanuytsel
Dr. M. Van Esbroeck

Diabetes is een chronische ziekte die steeds
frequenter aanwezig is in onze maatschappij
en waarbij een gezonde levenshygiëne,
regelmatige
opvolging
en
begeleiding
essentieel zijn.

DIABETISCH BILAN

U HEBT EEN AFSPRAAK

 Meldt u hiervoor om 8u00 aan de
opnamedienst daghospitalisatie.
 Gelieve uw SIS-kaart en eventuele
dokterverwijzing / brief mee te brengen.
 Nuchter zijn: informeer hiervoor bij huisarts /
diabetoloog / diabetes-verpleegkundige.
 Neem / spuit geen medicatie in voor u op
dagziekenhuis opgenomen wordt (breng
wel de medicatie mee die u die dag nodig
zal hebben).
 Verschillende onderzoeken / bloedafnames
worden verricht in de loop van de dag.
 De verantwoordelijke arts bespreekt de
resultaten / behandeling met u.
 U verlaat ten laatste het ziekenhuis om
17u00.
 Uw huisarts krijgt een verslag over
resultaten / behandeling toegestuurd.

 U bent in het bezit van uw SIS-kaart.
 Meldt u aan op het secretariaat van
inwendige geneeskunde (nr. 6) op het
gelijkvloers (0).
WAT BRENGT U MEE ?
 Glycemiemeter / zelfnotitieboekje
Eventuele onderzoeksresultaten
 Diabetespaspoort
VERLOOP RAADPLEGING BIJ DE
DIABETES-EDUCATOR
De diabetesverpleegkundige / educator
bespreekt met u uw resultaten en geeft de
nodige informatie mee. Materiaal tot zelfzorg
wordt u meegegeven in het kader van het
mutualiteitsakkoord (conventie).
De arts ontvangt u nadien op afspraak.
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In bepaalde gevallen zal de arts voor u een
dagopname
plannen
om
verschillende
onderzoeken te ondergaan.

DIABETESCONVENTIE

MULTIDISCIPLINAIRE CONSULTATIES

Is een akkoord tussen uw mutualiteit en ons
ziekenhuis om, gedurende een bepaalde
periode, u materiaal tot zelfzorg te verstrekken
en u door een gespecialiseerd team, in uw
diabeteszijn, informatie en begeleiding te
voorzien.
Hiervoor wordt een aanvraag via uw
behandelende arts ingediend en ontvangt u
en het ziekenhuis een goedkeuring.

Op afspraak via :

VERWACHTINGEN
In het kader van deze conventie worden een
aantal rechten en plichten omschreven.
De diabetes-educator zal u de nodige
informatie hierover verstrekken, bij het in orde
brengen van de aanvraag.

Secretariaat Inwendige geneeskunde
Tel. 055/23 36 68
Diabeteseducator / verpleegkundige
Tel. 055/23 30 28
Diëtisten
Tel. 055/23 34 57
Tel. 055/23 37 39
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

van 10u00 tot 17u30
van 08u30 tot 11u30
van 09u00 tot 12u30
van 10u00 tot 12u00

