Waar vindt u ons?
Diabetescentrum Dendermonde
1ste verdieping, route 45
Kroonveldlaan 50
9200 Dendermonde
052 25 26 77
diabetescentrum@azsintblasius.be
openingsuren
maandag 8.30u - 16.30u
dinsdag 8.30u - 16.30u
woensdag 8.30u - 16.30u
donderdag 9.30u - 17.30u
vrijdag 8.30u - 16.30u

Diabetescentrum Zele
Koevliet 6
9240 Zele
052 45 64 15
consultatie in Zele door dr. S. Robbrecht
donderdag 8.30u - 16.00u
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het
diabetescentrum

Wat is het diabetescentrum?

Het team van het diabetescentrum

De ruime opdracht van het diabetesteam

Het diabetescentrum is een expertisecentrum
dat alle ingrediënten voor kwalitatief goede
diabeteszorg in huis heeft. Het richt zich tot
patiënten met verschillende soorten diabetes
waaronder
 diabetes mellitus type 1
 diabetes mellitus type 2 en
 zwangerschapsdiabetes.

De behandeling van diabetes binnen ons
centrum gebeurt in team waarin iedereen nauw
met elkaar samenwerkt.

Het diabetesteam
 Helpt u uw diabetes in te passen in het
dagelijks leven en leert u om zelf uw
bloedglucose te prikken en insuline te spuiten.

Als diabetespatiënt kan u hier, na verwijzing
door uw huisarts, terecht voor controle en
behandeling zoals:
 medische begeleiding
 informatie en educatie (opleiding) rond
diabetes
 technisch-medische bijstand bij diabeteszorg
(bv. bij praktische problemen met meter of
insulinepen)
 hulp bij administratie voor het ziekenfonds
(aanvraag diabetespas, aansluiting bij de
diabetesconventie)
 opstarten en begeleiding in het kader van
het zorgtraject diabetes type 2
Het team van het diabetescentrum staat ook in
voor communicatie en overleg vanuit het
ziekenhuis met uw huisarts en de thuiszorg.

Het vaste diabetesteam bestaat uit:
 endocrinologen-diabetologen:
dr. S. Robbrecht, dr. C. Ivens
 verpleegkundigen-diabeteseducatoren
Anita, Joeri, Melissa, Ann, Kristel,
Anneleen, Els, Katrien en Vanessa
 een medisch secretaresse
Ann Verhelst
 diëtisten-diabeteseducatoren:
Christel en Liesbeth en Karolien
 medewerkers van de multidisciplinaire
diabetische voetkliniek
Naast dit behandelteam zijn ook een oogarts,
een psycholoog, een psychiater en een
vaatchirurg nauw betrokken bij uw zorg.



Begeleidt u in alle zaken die een rol spelen bij
uw diabetes
(bv: reizen, rijbewijs, feesten, sport,…)



Zorgt voor educatie (opleiding) aan uw familie,
naasten en/of school
→ we vestigen de aandacht op het belang van
regelmatige screening naar diabetesverwikkelingen
(zoals bijvoorbeeld voet- en oogproblemen)
→ we informeren en begeleiden u zodat u een
goed inzicht krijgt in uw diabetes.



Bij medische vragen en problemen i.v.m. de
opvolging van uw diabetes, zal u uiteraard vaak
uw huisarts raadplegen.
Daarnaast kan u ook contact opnemen met het
diabetescentrum voor verder overleg met de
artsen en de diabeteseducatoren.

Het diabetesteam coacht, begeleidt en informeert u
op een medisch verantwoorde wijze, om tot een
aanvaardbare en veilige situatie te komen voor u
en uw omgeving.

