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Beste ouders/verzorgers

Bij uw kind is de diagnose diabetes mellitus gesteld.
Dit zal een hele schok voor u zijn. De komende tijd komt er veel op u af. Naast alle medische zaken waar 
u en uw kind mee moeten leren omgaan zijn daar ook de emoties rondom de verwerking van het hebben 
van een kind met een chronische ziekte en de zorgen om de toekomst van uw kind.

Om u en uw kind de komende jaren zoveel mogelijk bij te staan hebben wij in Het LangeLand Ziekenhuis 
een kinderdiabetesteam.
Dit team bestaat uit de kinderartsen Edo Stam en Naomi Hompes-de Jong, 
kinderdiabetesverpleegkundige Sylvia van Meurs, diëtist Mischa Ruigrok en Medisch Maatschappelijk 
Werker (MMW) Margo Zandbergen.

Na ontslag zullen wij uw kind poliklinisch vervolgen en begeleiden. 
In het begin is dat frequent, uiteindelijk komt uw kind iedere drie maanden op het diabetesspreekuur bij de 
kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige en zo nodig bij de diëtist. Indien wenselijk zijn er 
gesprekken met de kinderpsycholoog of maatschappelijk werker.

Tussendoor kunt u bij vragen altijd contact opnemen, telefonisch of via de mail. Tijdens kantoortijden met 
de (kinder)diabetesverpleegkundige, in de avond, nacht en in het weekend met de dienstdoende 
kinderarts (via de kinderafdeling 079-346 2106).

Het kinderdiabetesteam staat graag voor u en uw kind klaar in de zorg rondom de diabetes.

Bereikbaarheid kinderdiabetesteam:

Sylvia van Meurs, kinderdiabetesverpleegkundige
Werkdagen ma - wo - do (even week) – vrij (oneven week)
E-mail: kinderdiabetesverpleegkundige@llz.nl 
Telefoon 079-346 2480
Op dagen dat Sylvia niet werkt nemen de diabetesverpleegkundigen van de volwassen-zorg haar waar. 

Naomi Hompes, kinderarts     Edo Stam, kinderarts
Werkdagen: ma – di – vrijdag Werkdagen: di t/m vrijdag
E-mail: n.hompes-dejong@llz.nl E-mail: e.stam@llz.nl
Telefoon: 079-346 2106 Telefoon: 079-346 2106

Margo Zandbergen, MMW Mischa Ruigrok, diëtist
Werkdagen: ma –  di – woensdag Werkdagen: ma – do – vrijdag
E-mail: M.Zandbergen@llz.nl E-mail: dietetiek@llz.nl
Telefoon: 079-346 2846 Telefoon: 079-346 2582

mailto:kinderdiabetesverpleegkundige@llz.nl
mailto:n.hompes-dejong@llz.nl
mailto:e.stam@llz.nl
mailto:M.Zandbergen@llz.nl
mailto:dietetiek@llz.nl

