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Bij ViVa! Zorggroep werken diabetes
verpleegkundigen die gespecialiseerd 
zijn in de begeleiding bij diabetes en de 
gevolgen hiervan. In deze folder leest u 
wat deze zorg inhoudt en waarom het 
nodig kan zijn.

Wat is diabetes?
De volledige naam van uw ziekte is 
Diabetes Mellitus, in de volksmond 
diabetes of suikerziekte genaamd. Bij een 
diabetespatiënt is het glucosegehalte 
in het bloed verhoogd. Dit ontstaat 
als volgt: alle voedingsstoffen, die we 
dagelijks eten, worden in het lichaam 
omgebouwd tot brand- en bouwstoffen. 
Zo worden koolhydraten (zetmeel en 
suikers) omgezet in glucose. Via het 
bloed wordt de glucose vervoerd naar 
alle cellen in het lichaam, waar het wordt 
verbrand. Dat geeft het lichaam de 
energie om goed te functioneren. Bij dit 
proces is insuline nodig, dat aangemaakt 
wordt door de alvleesklier. Normaal 
gesproken maakt het lichaam precies 
genoeg insuline aan. Bij mensen met 
diabetes wordt echter te weinig insuline 
aangemaakt of wordt de aangemaakte 
insuline niet goed opgenomen.  
Het gevolg is dat de glucose zijn werk 
niet goed kan doen en rond blijft zweven 
in het bloed. Dat veroorzaakt allerlei 

klachten, van dorst en veel plassen tot 
hart- en vaatproblemen.

Wat kan de diabetesverpleegkundige 
voor u betekenen? 
De behandeling van diabetes is erop 
gericht om de bloedglucose weer op 
een normaal niveau te krijgen en te 
houden. De kunst hierbij is het op elkaar 
afstemmen van de hoeveelheid medicatie 
of insuline, de benodigde hoeveelheid 
koolhydraten uit de voeding en de mate 
van lichaamsbeweging, in wisselende 
omstandigheden.

De diabetesverpleegkundige geeft u 
voorlichting over het ziektebeeld en 
over het voorkomen van mogelijke 
complicaties. Zij bespreekt met u hoe u zo 
normaal mogelijk kunt leven met diabetes, 
bij gebeurtenissen zoals sport, vakantie, 
verre reizen, uitslapen, verjaardagen 
en ziekte. De verpleegkundige kiest 
samen met u de beste manier om uw 
bloedglucose te meten en/of insuline 
toe te dienen. Indien u insuline gebruikt 
leert zij u hoe u deze moet toedienen 
en geeft zij uitleg over de werking en 
effecten ervan. Tevens wordt besproken 
hoe om te gaan met complicaties die bij 
diabetes kunnen optreden, zoals voet- en 
oogproblemen.

De voeding is een belangrijk onderdeel 
van de behandeling. Hier helpt de diëtist 
u bij. Zij legt u precies uit wat de voeding 
met diabetes te maken heeft. Aan de 
hand van uw huidige voedingspatroon en 
uw leefwijze begeleidt de diëtist u met 
een persoonlijk advies. Ook leert u hoe u 
uw voeding aan kunt passen in bijzondere 
situaties, zoals bij ziekte en vakantie.

Een diabetesverpleegkundige en een 
diëtist werken nauw samen met uw 
behandelend arts. De behandeling van 
diabetes is er op gericht om de hoogte 
van de bloedglucose op een normaal 
niveau te krijgen en te houden, om zo 
complicaties te voorkomen. 

Wat zijn de kosten? 
De begeleiding van een gespecialiseerd 
verpleegkundige is kosteloos gedurende 
vier uur per jaar. Indien u meer 
begeleiding behoeft, regelt zij dit samen 
met u. Een eigen bijdrage kan dan nodig 
zijn.

Hoe kunt u de diabetesverpleegkundige 
bereiken? 
Uw huisarts of specialist verwijst u door 
naar de diabetesverpleegkundige en naar 
de diëtist. Vervolgens belt u zelf naar 
088-9957420 om een eerste afspraak te 
maken. Dit kan, wel of niet gecombineerd, 
plaatsvinden op een spreekuurlocatie bij 
u in de buurt. Indien u niet in staat bent 
zelf te komen kunt u ook een huisbezoek 
aanvragen.
Wilt u eerst nadere informatie? Dan kan 
dat via 088-995 74 20 of via  
diabetesteam@vivazorggroep.nl.

De gespecialiseerde verpleegkundigen 
van ViVa! Zorggroep
De gespecialiseerde verpleegkundigen 
van ViVa! Zorggroep zijn gespecialiseerd in 
een bepaald ziektebeeld. Zij begeleiden u 
thuis of tijdens een spreekuur met advies, 
instructie en voorlichting. Dit gebeurt in 
nauw overleg met de arts en met andere 
zorg- en hulpverlenende instanties. Dankzij 
hun jarenlange praktijkervaring hebben zij 
een schat aan praktische kennis. Als geen 
ander kennen zij de weg in ‘zorgland’ en 
zijn zij een vertrouwde en persoonlijke 
steun. Binnen ViVa! Zorggroep dragen zij 
bij aan de kwaliteit en de vernieuwing van 
de zorg. Zij spelen een actieve rol in de 
ontwikkeling van ketenzorg.
De gespecialiseerde verpleegkundigen 
zijn er op het gebied van:

•  Diabetes
•  Longaandoeningen (als astma, COPD, 

chronische bronchitis en allergieën)
•  Oncologie en palliatieve zorg
•  Wond en decubitus, stoma en 

incontinentie
•  CVA
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