
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

De gespecialiseerde diabetesverpleegkundige 
 

Wat is een diabetesverpleegkundige 

Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in het 

voorlichten, begeleiden en instrueren van patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte). 

Dit alles noemt men tegenwoordig ‘diabeteseducatie’ . 

 

Wie zijn de diabetesverpleegkundigen? 

In ‘t Lange Land Ziekenhuis werken drie diabetesverpleegkundigen, die parttime werkzaam zijn. 

Ieder van hen kan u te woord staan. Als het nodig is pakken zij uw dossier erbij. 

 

Wat kan de diabetesverpleegkundige voor u betekenen? 

Zij helpen en adviseren u o.a. bij: 

 het leren injecteren; 

 het zelf controleren van de bloedglucosewaarden; 

 het zelf leren bijstellen/veranderen van de hoeveelheid insuline; 

 situaties van alledag, zoals eventuele hypo’s en hyper’s, wat te doen op vakantie, met 

sporten of bij griep en andere infecties. 

 

Hoe komt u bij de diabetesverpleegkundige terecht? 

Door verwijzing van uw internist, kinderarts, of verpleegkundige van de afdeling. Bent u eenmaal 

bij ons bekend dan kunt u rechtstreeks bellen voor een afspraak. 

De diabetesverpleegkundige werkt nauw samen met de internisten, kinderartsen en diëtisten. 

 

Aanwezigheid diabetesverpleegkundige 

Zij werken volgens afspraak en zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur t/m 17.00 

uur. 

 

Telefonisch bereikbaarheid. 

Op werkdagen kunt u de diabetesverpleegkundige bellen voor vragen of om een afspraak te 

maken op de volgende tijden: 

 ‘s Morgens van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

 ‘s Middags van 14.00 uur tot 15.00 uur. 

De diabetesverpleegkundige is te bereiken via telefoonnummer 079 - 346.25.81. 

 

In noodgevallen buiten deze uren kunt u altijd vragen of de telefoniste u doorverbindt met de  

diabetesverpleegkundige via telefoonnummer 079 - 346.26.26. 

 

Hoe u bij de diabetesverpleegkundige komt, kunt u terug vinden op het bewegwijzeringbord in 

de centrale hal. 



Tot slot 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten. Het Patiëntenservicebureau is geopend van maandag tot 

en met vrijdag van 08.30 -15.00 uur en bevindt zich op de begane grond naast de inschrijf-

/registratiebalie. Ook is het Patiëntenservicebureau telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 

079 – 346.26.24. Het is ook mogelijk de medewerkers per e-mail te benaderen via e-

mailadres:patiëntenservicebureau@llz.nl. 
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