
o l v 

Verpleegkundig specialist 
endocrinologie-diabetes 

OLV ZH Aalst 

Natascha Deprez  

18/04/2016 
 

 



o l v 

Functiekaart VS  
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Rol als VS uitgelicht 

Casus 
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Casus 

• Cardio pt, AMI 

• Ontregelde glycemie, nieuwe diabetes, 
op 4 injecties met insuline geplaatst 

• Pt is cardiologisch afgewerkt 

• VPE neemt contact op: vraag om 
patiënt insuline te leren spuiten 
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Wat is de huidige 
diabetes therapie: 4 
injecties 

Nog geen perorale 
therapie gestart 

Wat is de huidige situatie 
van de patiënt? 

Mobiel, niet 
hulpbehoevend, 
overgewicht,  

Actieve levensstijl 

Hoe is de gezinssituatie:  

woont samen met 
echtgenote  

Zoon en dochter 
studeren 

Andere zorgverleners 
betrokken:  

Diëtiste - Fysio 

Ontslagplanning: 

Afgewerkt voor cardio 

Pt wil morgen naar 
huis 

 Analyse door  
VS 

Is huidige therapie ook 
ontslagtherapie? 

Wil patiënt een dag langer 
blijven zodat insuline kan 
worden afgebouwd? 

 

 

Nieuwe diabetes 

Overgewicht 

Actieve levensstijl 

Eerste waarschuwing: AMI 

Wil iets aan zijn levensstijl 
wijzigen 

Wil geen insuline inspuiten 

Wil zo snel mogelijk naar 
huis 

 

Voorstel VS 

Verder dieetadvies met 
opvolging in eerste lijn 

Opstarten orale antidiabetica en 
afbouw insuline 

Opname in zelfcontrole traject 

Diabeteseducatie vervolg in 
eerste lijn 

Diabetesopvolging door huisarts 

Overleg met 
zorgverleners 

Overleg met 
patiënt en 

familie 

Contact met 
eerste lijn 

Ontslag 
patiënt 
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Rol als VS uitgelicht 

Zorgpad 
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Zwangerschapsdiabetes 
Stuurgroep 

Ondersteuning  
Klinisch Labo 
Directie 
Dienst kwaliteit en patiëntveiligheid 

Endocrinologie 

arts    
(Aalst/Asse) 

 
 

verpleegkundig 
specialist 
diabetes 

(Aalst/Asse) 

 

coördinator 
diabetesteam 

(Aalst/Asse) 

Verloskunde 

artsen 
(Aalst/MCN/Asse) 

 

hoofd-
vroedvrouwen 

(Aalst/Asse) 

Pediatrie 

artsen  

(Aalst/Asse) 

 

Diëtiek 

hoofddiëtiste 
(Aalst/MCN/Asse) 

Programma manager moeder en kind 
(Aalst/MCN/Asse) 

Coördinatie: verpleegkundig specialist 
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Moeder 
en kind 

gynaecologen 

12 stafleden 

4 assistenten 

endocrinologen 

4 stafleden 

1 assistent 

 9 diabetes 

verpleegkundigen 

5 diëtisten 
pediaters 

10 stafleden 

3 assistenten 

54 vroedvrouwen 

3 klinisch labo’s 

 2 secretariaten 

http://olvconnect/diensten/communicatie-en-pr/OLV Fotos/Aalst ziekenhuis panorama vanaf kruispunt.jpg
http://olvconnect/diensten/communicatie-en-pr/OLV Fotos/Ninove ziekenhuis panorama photoshop.jpg
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Zorgpad zwangerschapsdiabetes 
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Detectie 

89% van de 
zwangeren 
kreeg 50 g 
challenge test  

3,4% van de 
zwangeren 
heeft ZWDM 

2009 98% van de 
zwangeren 
kreeg 50 g 
challenge test  

5,2% van de 
zwangeren 
heeft ZWDM 

2010-
2013 
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