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Dienstgebonden informatiebrochure  

Poli Diabeteseducatie 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op onze afdeling Poli Diabeteseducatie. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. 
Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken 
en behandelingen. We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons.  

We verzekeren onze goede wil en samenwerking om leerrijke groeimomenten aan te bieden.   

Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en 
patiëntgerichte zorg verzekeren aan onze patiënten. 

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun 
opdracht nemen jullie op een professionele wijze te begeleiden. 

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken. 

 

 

Verpleegkundig team Polikliniek Diabeteseducatie 

Marleen De Meyer, onze mentor 

Veerle Couck, coördinator Diabetesteam 
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2 Voorstelling van de afdeling  

Naam van de afdeling: Polikliniek Diabeteseducatie 

Behorend tot zorgdomein: Chronische en transmurale zorg  

Naam van de coördinator: Veerle Couck 

Contactgegevens afdeling:  09/246.13.42 

E-mail: zelfcontrolediabetici@azmmsj.be 

Openingsuren: 

 Ma-di-woe–vrij : 8u00-12u00 en 12u30-18u00 

 Donderdag : 8u00-12u00 en 12u30-17u00 

 

3 Patiëntenpopulatie  

3.1 Algemeen  

 Ambulante patiënten (conventiepatiënten)   

 Gehospitaliseerde patiënten (conventiepatiënten, niet-conventiepatiënten)  

 Volwassenen     

 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten 

 Kwetsbare patiëntengroepen 

* Zwakke ouderen  

* Patiënten met een valrisico 

 

3.3 Dienstgebonden boordtabellen 

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgeboden boordtabel waarin men gegevens m.b.t. 
opname, bezettingsgraad,… voor die afdeling kan terugvinden. 

Per kwartaal worden deze gegevens geüpdatet door dienst Beleidsinformatie. De boordtabellen 
zijn terug te vinden op het intranet van het ziekenhuis.  

 

4 Afdelingsspecifieke gegevens 

4.1 Medisch team – Medisch specialisme 

 Medisch diensthoofd : Dokter Taelman, dr. endocrinoloog  

 

4.2 Verpleegkundig team 

 Personeelsbestaffing: conform wettelijk kader (zie ook begrotingscontrole en dienstrooster) 

 Scholingsgraad:  

* Verpleegkunde BA 

 Bijkomende competenties:  

* Bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) 

- BBK Diabetes  

 Bijkomende opleidingen:  

* 15u vorming gerelateerd aan “diabetes” 

 Verpleegkundigen ambulante patiënten: 
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* Veerle Couck 

* Marleen De Meyer 

* Debbie De Paepe 

 Verpleegkundigen gehospitaliseerde patiënten: 

* Annie Simkens 

* Katrijn Roggeman 

 

 

4.3 Zorgondersteuning 

In aanvulling op het verpleegkundig team werken wij met een aantal centraal aangestuurde 
ondersteunende diensten, nl. een team Broodbuffetwagen (BBW) en een team “centraal 
patiëntenvervoer (CPV). 

Het team BBW staat in voor het ontbijt en het avondmaal op de verpleegafdelingen. Ook tijdens het 
weekend (behalve ’s zaterdag en zondagavond). Aanvullend verzorgen zij ook een aantal 
logistieke taken op de verpleegafdelingen (bestellingen, bergingen, keuken,  ..) 

Het team CPV staat in voor het vervoer van patiënten naar radiologie, revalidatie, OK en 
polikliniek, …  Het vervoer tussen verpleegafdelingen gebeurt door de verpleegkundigen van de 
ontvangende afdeling. 

 

4.4 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 

 Diëtiek: Barbara Van Cauter en Lien Van Remoortere 

 Podologie: Gilles De Pourcq 

 Klinisch Psycholoog: Kim Vanderdonck 

 Labo  

 Polikliniek 

 Andere: D503 (afdeling Endocrinologie) en andere verpleegafdelingen 

  

5 Pathologie, onderzoeken en behandelingen 

5.1 Medische Specialisme – endocrinologie  

5.1.1 Pathologie 

 Diabetes type 1  

 Diabetes type 2 

 Zwangerschapsdiabetes 

 

5.1.2 Onderzoeken 

 Bloedafname 

 EKG 

 Urine-onderzoek 

 

5.1.3 Behandelingen 

 Dieet en aanpassen levenswijze 

 Per orale antidiabetica 
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 Incretinemimetica 

 Insulinetherapie; 

* Injecties 

* Insulinepomptherapie 

 

6 Samenwerking met externen 

 Huisartsen      

 Thuiszorg  

 Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)   

 Woon-en zorgcentra (WZC) 

 Ziekenhuizen (Zorgprogrammagebonden) 

 Scholen 

 

7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

7.1 Ambulante patiënten 

     Voormiddag 

* Raadpleging voor ambulante patiënten in kader van de diabetesconventie: 

* Uitlezen glucometer 

* Interpreteren resultaten 

* Controle injectieplaatsen 

* Zelfcontrolemateriaal meegeven 

* Educatie op maat en op vraag van de patiënt 

* Opvolging en begeleiding diabetespatiënten 

* Nemen van een EKG op vraag van de arts 

 

 Namiddag 

* Idem als voormiddag  

* Administratieve taken 

* Overlegmoment met arts 

 

7.2 Gehospitaliseerde patiënten 

 Zaalronde op de verschillende diensten in het ziekenhuis 

 Dagelijks overlegmoment met arts 

 Educatie op vraag van de arts en op maat van de patiënt 

 

8 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen - procedures 

 S.C. injectietechniek 

 Zelfcontrole (meten van de glycemie), adequaat reageren wanneer een patiënt symptomen 
toont van hypoglycemie 

 I.M inspuiting 

 EKG-afname 
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 Diabeteseducaties  

Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te 
garanderen. Je vindt deze terug op de intranetsite van ons ziekenhuis. 

 

9 Overlegstructuren 

9.1 Verpleegkundig niveau 

 Patiëntenoverdracht tussen de educatoren onderling    

 Verplichte werkgroepen 

* Diabetes 

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 en 12 maanden   

* > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

 

9.2 Met artsen 

 Dagelijks voor gehospitaliseerde patiënten 

 Op maandagnamiddag voor ambulante patiënten 

  

9.3 Multidisciplinair (met 3 of meer disciplines) 

 Maandelijks: DiaMMondt  (Diabetes in Maria Middelares, ondersteuningsteam): artsen, 
educatoren, diëtisten, podoloog en psycholoog. 

 

10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 

 

11 Studentspecifieke informatie  

 

11.1 Mentoren 

 Marleen De Meyer  

 

11.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten? 

 

11.2.1 Wat wij verwachten van een student 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen. 

 Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme. 

 Inzicht krijgen in de pathologie (tegen einde 1e stageweek) en de werking van onze afdeling. 

 Observeren en rapporteren. 

 Respect voor privacy en beroepsgeheim. 

 Samenwerking met het team. 

 Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling. 

 Bied dagelijks zelf je feedbackformulier aan en noteer de naam van de verpleegkundige 
waarmee je hebt samengewerkt. Noteer eveneens dat je feedback aangeboden hebt. 

  Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen (tel.: 09/246.13.42) 
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 Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de 
eindevaluatie). 

 

11.2.2 Wat kan een student van ons verwachten 

 Vriendelijke en behulpzame verpleegkundigen. 

 Ingevulde feedback. 

 Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in 
onderlinge afspraak met de (hoofd) verpleegkundige. 

 Bijkomende uitleg omtrent pathologie, behandeling, … 

 Op uw vraag trachten we u enkele onderzoeken te laten bijwonen. 

 Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken. 

 Bijwonen van de patiëntenoverdracht. 

 Goede multidisciplinaire samenwerking. 

 Informatiebrochures 

 

11.3 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap 

Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de Werkgroep “Mentorschap 
Beleidslijnen” een visie over “mentorschap” uitgeschreven.  

Deze visie kan worden samengevat in 5 krachtlijnen. 

 De mentor is een aanspreekpunt, contactpersoon voor de student op de eenheid; 

 Iedere verpleegkundige wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende 
verpleegkundige voor de student verpleegkunde; 

 De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uit werken 
van een organisatorisch kader; 

 De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is 
medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving; 

 De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het 
mentorschapproject. 

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet 

 

 


