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Polikliniek 

Kindergeneeskunde 

Polikliniek  

Diabeteszorg 

Je wordt bij je 

voornaam genoemd.

Je wordt aangesproken 

met meneer of mevrouw 

en bij je achternaam 

genoemd.

Er zijn 3 

kinderdiabetesver

pleegkundigen.

Er zijn 5 

diabetesverpleeg

kundigen.

De kinderpsycholoog 

is een lid van het 

kinderdiabetesteam.

Er is geen psycholoog 

verbonden aan het 

team, maar 

psychologische 

begeleiding is wel 

mogelijk.

Het kinderdiabetes

team is voor 

problemen 24 uur per 

dag direct bereikbaar 

via het spoednummer.

Bij problemen is er 

tijdens kantoortijden 

telefonische begeleiding 

door het diabetesteam, 

buiten kantoortijden 

door de dienstdoende 

interne arts.

Tot slot
Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van 

de folder of heb je een andere vraag, stel deze dan 

gerust aan de (kinder)diabetesverpleeg kundige. 

Beide poliklinieken zijn geopend op maandag t/m 

vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Polikliniek Kindergeneeskunde: 010 – 291 22 90

Polikliniek Diabeteszorg: 010 – 291 36 65

Transitiepoli voor 
jongvolwassenen met 
Diabetes Mellitus
Overgang van de polikliniek Kindergenees-
kunde naar de polikliniek Diabeteszorg
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Algemeen
Door middel van deze folder wil het Maasstad 

Ziekenhuis jou en je ouders/verzorgers informeren 

over de overgang van de polikliniek 

Kindergeneeskunde naar de polikliniek Diabeteszorg. 

Deze overstap wordt transitie genoemd. Binnen het 

ziekenhuis wordt dit aangegeven met ‘Transitiepoli’.

Overgangstraject 
Het is de bedoeling dat je langzamerhand steeds 

meer verantwoordelijkheid leert nemen voor je leven 

met diabetes. Met behulp van een individueel 

transitieplan word je begeleid om steeds 

zelfstandiger met je diabetes om te gaan.

Vanaf 12 jaar ga jij, samen met het kinderdiabetes

team, hiermee aan de slag. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat het overgangstraject naar de 

polikliniek Diabeteszorg in gang gezet wordt.

Transitiepoli
De overstap bestaat uit het bezoeken van twee poli’s.  

Eerst spreek je met je vaste kinderarts en je 

toekomstige internist, aansluitend met je vaste 

kinderdiabetesverpleegkundige en je toekomstige 

diabetesverpleegkundige. Je hebt twee 

polikliniek afspraken tijdens het transitietraject. Eén 

daarvan vindt plaats op de polikliniek 

Kindergeneeskunde, de tweede afspraak op de 

polikliniek Diabeteszorg. 

Wanneer je dit traject hebt doorlopen ben je van de 

polikliniek Kindergeneeskunde ‘over’ naar de 

polikliniek Diabeteszorg.

Andere wijze van behandeling
Er zijn een aantal verschillen in de wijze waarop je 

wordt behandeld op beide poliklinieken. 

De belangrijkste verschillen tussen de poli 

Kindergeneeskunde en de poli Diabeteszorg op een 

rijtje:

Polikliniek 

Kindergeneeskunde 

Polikliniek  

Diabeteszorg 

Je HbA1c wordt direct 

voor het spreekuur op 

de poli bepaald.

Je HbA1c moet 1 week 

voor het polibezoek 

geprikt worden.

Je hebt 1 x per 3 

maanden een 

gecombineerde 

afspraak met de 

kinderarts, de 

kinderdiabetesver

pleegkundige en 

zonodig ook met de 

diëtiste.

Om de 3 maanden heb 

je afwisselend een 

afspraak bij de internist 

of  bij de 

diabetesverpleeg

kundige. Je moet voor 

de diëtiste een aparte 

afspraak maken.

Je krijgt een nieuwe 

vervolgafspraak 

toegestuurd als je niet 

naar je afspraak bent 

gekomen.

Er volgt geen 

vervolgafspraak als je 

niet op de poli bent 

geweest.

Polikliniek 

Kindergeneeskunde 

Polikliniek  

Diabeteszorg 

Je komt altijd bij 

dezelfde diëtiste.

Je hebt geen vaste 

diëtiste, maar het is wel 

mogelijk om een 

afspraak te maken bij 

dezelfde diëtiste.

Iedere hulpverlener 

heeft een half uur de 

tijd voor je.

De internist heeft 10 

minuten de tijd voor je. 

De diabetesverpleeg

kundige een half uur tot 

1 uur.

Je hebt een vaste 

kinderdiabetesver

pleegkundige.

Het eerste jaar heb je in 

ieder geval een vaste 

diabetesverpleeg

kundige. Het streven is 

om dat zo te houden.

Je krijgt op papier 

adviezen wat te doen 

bij hypo’s, hoge 

bloedsuikers en bij 

sporten.

Adviezen kunnen anders 

zijn. Neem bij het eerste 

bezoek je adviezen mee.

Je hebt recht op 2 

meters, die worden 

vergoed door de 

ziektekosten

verzekering.

Je hebt recht op 1 

meter, maar je kunt een 

tweede meter via de 

groothandel krijgen.

Er is 1 x per maand 

een avondpoli.

Er is elke week een 

avondpoli.


