Wat je moet weten als je
diabetes hebt

2. Je kunt ons altijd bellen of mailen

Heb je andere vragen?
Neem dan contact op met de diabetes

Heb je tussen de controles door een

verpleegkundige.

vraag? Of misschien ben je ongerust.
Je kunt ons altijd bellen of mailen.

Je kunt elke werkdag ’s ochtends

Afhankelijk van je vraag kun je met

tussen 8.30 - 9.15 uur en ’s middags

de diverse zorgverleners contact

tussen 12.00 - 12.30 uur bellen naar

opnemen.

het telefonische spreekuur van de
diabetesverpleegkundigen. Het

Heb je vragen over je dieet?

telefoonnummer is 072 - 548 28 49.

Neem dan contact op met de afdeling
diëtetiek. De diëtiste is bereikbaar op

Krijg je geen gehoor?

werkdagen van maandag t/m vrijdag

Bel dan het algemene nummer van

van 9 tot 12.00 uur via telefoonnummer

het ziekenhuis. Dat is 072 - 548 44 44.

072 - 548 35 52.

Vraag of de telefonist(e) jou wil
doorverbinden met het sein van

Heb je vragen over omgaan met

de diabetesverpleegkundige.

diabetes?

Het seinnummer is 54 28.

Neem dan contact op met
de orthopedagoge. Via de

Lukt dat ook niet?

polikliniek kindergeneeskunde

Bel dan met de poli

kan je haar spreken. De polikliniek

kindergeneeskunde. Het nummer

kindergeneeskunde is bereikbaar

is 072 - 548 29 50. Vraag of

op werkdagen van maandag t/m

de polikliniekassistente je wil

donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en

doorverbinden met de kinderarts voor

op vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via

diabetes. (Of misschien weet je zelf de

telefoonnummer 072 - 548 29 50.

naam van jouw arts.)
Heeft je vraag geen haast?
Dan kun je je vraag ook mailen naar
kinderdiabetesverpleegkundigen@
mca.nl.

Heb je ‘s avonds of in het weekend een
spoedvraag?
Heb je ’s avonds of in het weekend een
vraag over jouw diabetes die niet kan
wachten? Bel dan het algemene nummer
van het ziekenhuis.
Dat is 072 - 548 44 44. Je vraagt of
de telefonist(e) je wil doorverbinden
met de dienstdoende arts van de
kindergeneeskunde.
(Kinderen met diabetes mogen voor
vragen over diabetes altijd buiten de
huisarts om de kinderarts bellen)
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