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Datum : 08/03/2004

Titel : ‘Diabetes wordt een van grootste gezondheidsproblemen’

Het diabetestype 2 dreigt één van de grootste gezondheids-

problemen van de 21ste eeuw te worden.

In ons land steeg het aantal inwoners dat aan diabetes leed, in de 

periode 1997-2001 van 2,3 tot 2,6 procent.

Datum : 21/10/2002

Titel : Diabetes manifesteert zich op steeds jongere leeftijd

Diabetes of suikerziekte manifesteert zich bij kinderen op steeds

jongere leeftijd, vooral bij jongens. Dat tonen de cijfers van het

Belgische Diabetes Register, dat sinds 1989 het aantal diabetes-

patiënten in ons land bijhoudt. In die twaalf jaar blijkt het aantal

diabetes patiënten dat jonger is dan vijf jaar, verdubbeld te zijn.



Bron : Belgisch Diabetes Register

Voorkomen van type 1 diabetes mellitus



2013 : 3095



Voorkomen van type 1 diabetes mellitus
Nieuwe gevallen in het Jessa ZH
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Voorkomen van type 1 diabetes mellitus

totaal aantal patiënten







CONVENTIE
R.I.Z.I.V.-Diabetes centra

� 1987 : conventiecentra voor volwassenen en 
kinderen

� educatie tot zelfcontrole en voorkomen van 
verwikkelingen

� gratis materiaal ter beschikking stellen: aantal 
strips afhankelijk van aantal inspuitingen per 
dag (gem. 120 per maand)



KIND is geen “ kleine volwassene”

� Groei en ontwikkeling

� Puberteit 

� Wisselende eetlust

� Herhaalde infecties

� Opvang  op school, bij grootouders, kribbe, 
onthaalmoeder

� Wisselende activiteit : voetbal, ballet, 
jeugdbeweging, ….



DIABETESCONVENTIE voor 
kinderen en adolescenten

� 1997: akkoord voor 11 centra (7 in 
Vlaanderen en 4 in Wallonië)

� Specifieke aandacht voor noden van kinderen 
en adolescenten

� Multidisciplinair team: begeleiding en 
informatie aan patiënten en hun omgeving



DIABETESCONVENTIE voor 
kinderen en adolescenten

� Versie juli 2007; goedkeuring juli 2008

� Aanpassing aantal strips naar 5/dag

� Forfaitaire vergoeding voor verplaatsings-
kosten naar scholen, families

� Insulinepomp patiënten in zelfde conventie

� Minimum aantal patiënten op 60





Revalidatieovereenkomst inzake zelf-
regulatie voor kinderen en adolesenten

R.I.Z.I.V.

Mutualiteit

adviserend geneesheer

Revalidatie-inrichting Diabetespatiënt
Dienst diabetologie 0 tot 18 jaar

Voor kinderen en adolescenten



RECHTEN en PLICHTEN

� CONVENTIE-
CENTRUM

� PATIENT





Multidisciplinair team

� Kinderarts-diabetoloog

� Diabeteseducator(en) gespecialiseerd in 
diabetes bij kinderen en adolescenten

� Diëtiste gespecialiseerd in begeleiding van 
kinderen en adolescenten met diabetes

� Klinisch psycholoog/kinderpsychiater

� Sociaal assistent/maatschappelijke werker

� Secretaresse



Team : kinderarts

� Kinderarts met speciale bevoegdheid en 
ervaring in diabetologie

� Staat persoonlijk in voor de revalidatie-
overeenkomst, zowel bij opneming in het 
ziekenhuis als bij ambulante behandeling

� Geeft aan de andere teamleden instructies 
voor realisatie van revalidatieprogramma



Opdracht van het team : OPNAME

� Aangepaste educatie over diabetes aan kind 
en ouders

� Informatie over juiste en gezonde voeding en 
aanpassing aan insulineprofiel en activiteiten

� Opvang en mee begeleiden van emotionele 
veranderingen bij kind en ouders

� Administratieve hulp bij aanvraag conventie, 
verhoogde kinderbijslag,….











Zelfcontrole : materiaal

� Lancettehouder

� Lancettes (één per dag)

� Gebruiksklare bloedsuikermeter

� Glycemiestrookjes (vijf per dag)

� Glucosurie- en ketonuriestrookjes



Zelfcontrole : notitie

� Diabetesdagboekje

� Smartcharts





REVALIDATIEPROGRAMMA

� ZELFREGULATIEPROGRAMMA

� INSULINEPOMP-PROGRAMMA



Diabetes mellitus : behandeling



ontbijt avondmaallunch slapengaan

Lantus, Levemir

Tijdstip van insulinetoediening

Diabetes mellitus : behandeling
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Diabetes mellitus : behandeling



REVALIDATIEPROGRAMMA

� ZELFREGULATIEPROGRAMMA

� INSULINEPOMP-PROGRAMMA



Materiaal

� Gebruiksklare insulinepomp, inclusief 
batterijen, draagmateriaal, katheter, naald, 
hechtmateriaal







Wil dit zeggen dat een 
kind met diabetes alles 

mag eten?

JA!

MAAR ….



koolhydraatportie 

= 12,5 gram 

koolhydraten





Opdracht van het team : OPNAME

� Aangepaste educatie over diabetes aan kind 
en ouders

� Informatie over juiste en gezonde voeding en 
aanpassing aan insulineprofiel en activiteiten

� Opvang en mee begeleiden van emotionele 
veranderingen bij kind en ouders

� Administratieve hulp bij aanvraag conventie, 
omstandigheidsverlof van ouders, verhoogde 
kinderbijslag,….



Opdracht van het team : OPNAME

� Administratieve hulp bij aanvraag : 
� Conventie

� Verhoogde kinderbijslag

� Attest afwezigheid op school

� Reiskosten



Verhoogde kinderbijslag

� Kinderen met diabetes hebben recht op een verhoogde 
kinderbijslag. Er wordt niet alleen rekening gehouden 
met diabetes op zich, maar ook met de sociale 
gevolgen ervan.

� Je kinderbijslagfonds kan je de nodige documenten 
bezorgen.

� Eén deel dient door de ouders ingevuld te worden –

een ander deel dient door de arts ingevuld te worden.



Attest afwezigheid op school

• Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot 
verschillende afwezigheden zonder dat telkens een 
doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, 
migraine, diabetes..) kan na samenspraak tussen 
school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld 
bevestigt volstaan. 

• Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan 
effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.





� Intense en persoonlijke behandeling en 
begeleiding: huisbezoek, toelichting op school, 
bij onthaalmoeder, kinderkribbe, sport- en 
jeugdvereniging

� Aanleren van vingerprik, opvangen hypo, 
geven van insuline-injectie of gebruik van 
pomp

� Bespreken bijzondere activiteiten: bosklassen, 
skivakantie, sportkamp…..

Opdracht van het team : AMBULANT



� Regelmatige poliklinische opvolging waarbij 
alle teamleden tijdens de raadpleging 
aanspreekbaar kunnen zijn

� Individualiseren van de insulinebehandeling 
aan de hand van het glycemieprofiel, de 
voeding en de voorziene activiteiten

Opdracht van het team : AMBULANT



� De diëtist(e) past de voeding regelmatig aan 
in functie van de groei, de ontwikkeling, de 
activiteiten en het gebruikte insulineprofiel

� Kinderpsycholoog zal preventief en eventueel 
therapeutisch toezien op psychosociale 
ontwikkelingen; ouders begeleiden in het 
leren loslaten van de adolescent

Opdracht van het team : AMBULANT



CONSTANTE OPDRACHT

HEREDUCATIE-MOTIVATIE

Opdracht van het team : AMBULANT



� Opleiding en continue begeleiding

� Sociale en emotionele begeleiding

� Voorlichting aan leraars en directie

� Ter beschikking stellen van materiaal

� Instellen van telefonische bereikbaarheid

REVALIDATIEPROGRAMMA



BEREIKBAARHEID

� Telefonische bereikbaarheid om oproepen van 
patiënt en naaste omgeving te beantwoorden, 
zelfs buiten de uren van de raadpleging

� Netwerk voor dringende deskundige hulp

� Deze nummers moeten schriftelijk aan patiënt 
en naaste omgeving ter hand gesteld worden



KWALITEITSBEWAKING : LOKAAL

� Klinische gegevens: gewicht – lengte -
puberteit

� Bloeddruk

� Bloedcontrole: glycemieprofiel en HbA1c

� Jaarlijkse controle: 
� schildklier, coeliakie, vetmetabolisme

� ogen, nieren, zenuwstelsel



KWALITEITSCONTROLE R.I.Z.I.V.

� Jaarlijkse gegevens over:
� Aantal raadplegingen

� HbA1c

� Aantal ernstige hypoglycemie aanvallen

� Aantal hospitalisaties van 24 uur of meer

� Aantal glycemie zelfcontroles per dag



BESLUIT : Conventiecentrum

� Voldoen aan R.I.Z.I.V. criteria:

° multidisciplinair team

° taakinhoud van teamleden

° administratieve opdrachten……

� Service naar patiënten toe:

° informatie en begeleiding van 

patiënten en omgeving

° afleveren van zelfcontrolemateriaal

° verhogen van levenskwaliteit



BESLUIT : PATIENT

� Krijgt individuele informatie, opvolging en 
ondersteuning door diabetesdeskundigen

� Krijgt alle materiaal om optimale zelfcontrole 
uit te voeren

� Kan bij noodsituatie 24/24 uur het 
diabetesteam bereiken



BESLUIT : PATIENT
Moet op regelmatige basis aantonen dat de zelfcontrole 
uitgevoerd wordt en de adviezen opgevolgd worden
� Minstens 3 maal per jaar op consultatie komen bij de kinderarts-

endocrinoloog en diabetesverpleegkundige

� Minstens 1 maal per jaar bij de diëtiste en psychologe op 
consultatie komen

� Eénmaal per jaar bij de diabetesverpleegkundige komen voor 
een reëducatie

� Op regelmatige basis aantonen dat de zelfcontrole 
(bloedsuikermetingen) uitgevoerd wordt en dat de adviezen 
opgevolgd worden 

� Uw medewerking verlenen aan de door de overheid (R.I.Z.I.V.) 
opgelegde kwaliteitscontrole




