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Inhoud 

•  Voorgeschiedenis. 

•  Introductie kerngroepleden 

•  Visie 

•  Doelstelling SIG 

•  enquête 
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Sig diabetes  & nefrologie 

Voorgeschiedenis 
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SIG   diabetes & nefrologie  

•  Astrid Stolk, Medisch Centrum Haaglanden Den Haag 

•  Jessica Kranenburg, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem 

•  Hanny Pijnenburg,  Rijnstate Ziekenhuis  Arnhem 

•  Gea van Woudenbergh, Groene Hart Ziekenhuis Gouda  

•  Conny Keyzer, VUMC Amsterdam 

•  Wil de Jong, Dialyse Zeeland Care 

•  Ingrid de Vries, UMC Groningen 
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Kerngroepleden;  

SIG:Diabetes & Nefrologie 

Visie 

•  Optimaliseren van diabeteszorg voor patiënten met 

(pre)-terminale nierinsufficiëntie.   

•  Integraal ontwikkelen van diabeteszorg op de 

dialyseafdeling in een multidisciplinaire zorgsetting. 
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SIG Diabetes & Nefrologie. 

Doelstelling  

•  Netwerkfunctie 

•  Kennis ontwikkelen. 

•  participeren bij het opstellen van multidisciplinaire 

richtlijnen. 

•  Concrete voorbeelden 
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SIG diabetes & Nefrologie 
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Enquête 
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Nulmeting diabeteszorg op 

de dialyseafdeling 
 

Nulmeting: 

•  Enquête verstuurd naar 79 dialyse centra 

•  Respons 32 enquêtes 

•  40,5% van de centra hebben gereageerd 
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September 2014 

Enquête 

• Uitkomsten .. 
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Diabeteszorg op 
de dialyse afdeling 

•  Diabeteszorg wordt in 30 dialysecentra 

gegeven 

•  2 dialyseafdelingen hebben geen diabeteszorg 
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Door wie wordt Diabeteszorg 
gegeven ? 

•  15  met SSSV opleiding 

•   2    met post HBO opleiding 

•  6   diabetes verpleegkundigen van het ziekenhuis 

•  5      zonder diabetesopleiding 
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Dialyse verpleegkundige met:  

Samenwerking 
met: 

•  Diabetesverpleegkundigen van het ziekenhuis 

•  Nurse practitioner 

•  Verpleegkundig Specialisten 

•  PA 

•  Arts 

•  Tweemaal diabeteswerkgroep zonder samenwerking 

met iemand met diabetesopleiding 
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Bekendheid met : 

•  Bekend bij 27 centra (84%) 

•  Onbekend bij 5 centra 

•  46% wordt er gebruik gemaakt van het document 
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Dialyse Document Diabetes 

 
 
Wie  

 
  
 •  HD patiënten in alle centra 

•  PD patiënten: 71 % 

•  Predialyse patiënten: 40% 
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  krijgt  diabeteszorg? 

Plaatsvinden: 

•  25 centra ( 78 % ) 

•  7 centra geen voetcontrole 
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Voetencontrole 

Frequentie  
voetcontrole 

•  1 x per jaar: 4 centra’s 

•  1 x per kwartaal: 9 centra’s 

•  1 x per maand : 7 centra’s 
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In dialysecentra's: 

Medicatie  
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Aanpassen insuline: 

 
•  59 % van de         
diabetesverpleegkundigen  
 passen insuline aan 

 
• Onduidelijk in de enquête  

    welke zorgverlener de medicatie 
 aanpast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dagcurves 

•  In 29 centra (90 %) nemen diabetespatiënten  

 dagcurves mee 

•  Beoordeling vindt plaats door verschillende disciplines 

•  Frequentie is per centrum en per patiënt verschillend 
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Frequentie en beoordeling: 
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Behandelplan: 

•  21 centra’s maken gebruik van een behandelplan 

•  Dit  is 65 % van de deelnemers 

•  11 centra’s hebben geen behandelplan  
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 Geïntegreerde dialyse- en diabeteszorg: 

Scholingen over 
diabetes: 

•  In 22 centra’s vindt diabetesscholingen plaats ( 69 %)  

•  In 10 centra’s geen diabetesscholingen 
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Aan collega dialyseverpleegkundige. 

Samenvatting 
  

Ø  In alle centra wordt diabeteszorg verleend aan HD-patiënten.  
   - PD is 71%  
   - Pre-dialysepatienten  40%. 

Ø  Bij de uitvoering van de diabeteszorg wordt in 84% gebruik van             
richtlijnen en of protocollen. 

Ø   65 %  heeft  een diabetesbehandelplan. 

Ø   90% neemt  dagcurves mee. 
   

Ø   69% van de centra’s verzorgt scholingen. 
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Aantal uitkomsten van de enquête  

VRAGEN? 
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Disclosure 

•  De presentatie is tot stand gekomen met zelf 

verzamelde gegevens. 

•  Bij deze presentatie ben ik onafhankelijk. 

•  Ik heb hier geen financiële bijdrage van de industrie   

voor ontvangen. 
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•     Hartelijk Dank …… 

   voor u aandacht. 
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