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Interne Geneeskunde 
 

Diabetesverpleegkundige 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding 
 
Voor iedere patiënt met diabetes is het een streven om goed ingesteld te zijn. Om dit 
te bereiken is kennis over diabetes zeer belangrijk.  
 
De specialist of huisarts heeft u de informatie omtrent ziekte en behandeling 
gegeven. Daarnaast is er de diabetesverpleegkundige die een belangrijke plaats 
inneemt in de diabeteszorg, vooral met betrekking tot begeleiding en  instructie. Dit 
kan leiden tot acceptatie van de ziekte, beter ingesteld raken en aanpassing aan het 
normale leven. 
In deze folder vindt u informatie over de werkzaamheden van de 
diabetesverpleegkundige. 
 
Wat is een diabetesverpleegkundige? 
Dit is een verpleegkundige, speciaal geschoold op het gebied van diabetes mellitus. 
De diabetesverpleegkundige werkt nauw samen met de specialisten. 
 

Advies en instructie 
 
De diabetesverpleegkundige geeft advies en instructie met betrekking tot diabetes 
mellitus. 

 Het ziektebeeld 

 De behandeling 

 Complicaties 

 Het leren omgaan met spuitmaterialen en spuittechnieken 

 Controle van spuitplaatsen 

 Zelfcontrole en zelfregulatie 

 Hoe te handelen als bloedsuikers  dreigen te ontregelen (hypo en hyper) 

 Het bestellen van materialen 

 Sport, vakantie en ontspanning 

 Preventieve voetzorg 

 Ziekte of zwangerschap 
De diabetesverpleegkundige biedt hulp bij het opdoen van kennis en het voorkomen 
van mogelijke complicaties. Ook kunt u bij haar terecht met vragen of problemen die 
diabetes mellitus met zich meebrengen. 
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Meenemen naar het ziekenhuis 
Neem bij elk bezoek aan het ziekenhuis mee: 

 Uw ziekenhuispasje en een geldig legitimatiebewijs 

 Een actueel medicatie-overzicht (verkrijgbaar bij uw eigen apotheek) 

 Indien van toepassing: een overzicht van uw gemeten glucosewaarden. 
 
Een afspraak maken 
Patiënten worden over het algemeen door de arts verwezen naar het verpleegkundig 
spreekuur.  
U kunt, als u in ons ziekenhuis voor uw diabetes wordt behandeld, ook op eigen 
initiatief een afspraak maken. Wij verzoeken u deze afspraak tijdig te maken via: 
 
 (077) 320 55 55  

(vraag naar het secretariaat van de diabetesverpleegkundige) 

 

Bereikbaarheid secretariaat diabetesverpleegkundigen 
 
Locatie Venlo 
routenummer .. (zie afsprakenbrief) 
(077) 320 55 55  
 
Locatie Venray 
routenummer .. (zie afsprakenbrief) 
(077) 320 55 55  
 
Locatie Horst 
Westsingel 94 
5961 DH Horst 
(077) 320 55 55  
 
Locatie Panningen 
Pantaleon 
Steenbakkersstraat 6 
5981 WT Panningen 
(077) 320 55 55  
 
 

 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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