Algemeen
Diabetes Mellitus type 2 is een stofwisselingsaandoening die bij een grote groep mensen voorkomt.
Het is een ziekte die ingrijpende gevolgen kan hebben voor het hele leven.
Als verpleegkundige heb je een belangrijke rol bij het observeren van mogelijke complicaties die kunnen
optreden bij diabetes.

In deze deskundigheidsbevordering van vier
dagdelen zullen, naast theoretische kennis, diverse
handvatten gegeven worden voor de dagelijkse
praktijk in het werken met patiënten/cliënten met
Diabetes Mellitus type 2. Ook komt aan bod op
welke wijze er transmuraal wordt samengewerkt
en welke kansen hier nog liggen.
De deskundigheidsbevordering wordt afgesloten
met een huiswerkopdracht waarna, bij voldoende
resultaat, een certificaat van deelname wordt
toegezonden.
Datum
De scholing wordt georganiseerd in 2018.
Datum : 6, 13, 20 en 27 februari 2018
Tijd
: 16.00-20.00*
Locatie : Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
Kosten
De kosten voor deze deskundigheidsbevordering
bedragen €300,- per persoon.
De kosten zijn inclusief lesmateriaal en een
eenvoudige maaltijd.
Aanmelding
Aanmelden kan tot 5 december 2017 via het
inschrijfformulier op de website van ZorgBrug.

Na aanmelding wordt u een screeningsformulier
toegestuurd. Graag deze, volledig ingevuld,
retourneren via scholingzorgbrug@ghz.nl.
Pas na beoordeling van het screeningsformulier
ontvangt u de bevestiging van inschrijving.
Bij afmelding na de inschrijfdatum wordt u €150,administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet
deelnemen aan de deskundigheidsbevordering
zonder afmelding worden de totale kosten, te
weten €300,-, in rekening gebracht. Als u niet in
de gelegenheid bent zelf deel te nemen aan de
deskundigheidsbevordering, dan kunt u een
collega aanmelden in uw plaats.
Bij onvoldoende aanmeldingen kan er besloten
worden de deskundigheidsbevordering aan te
passen of te annuleren.
Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met
de gespecialiseerd
diabetesverpleegkundigen van ZorgBrug:
Ingrid Schouten, T. 06 150 145 68
Heleen Vos, T. 0182 50 54 32.

Programma deskundigheidsbevordering
Dinsdag 6 februari 2018 - Bestuurskamer
Tijd
16.00-16.30 uur

Onderwerp
- Opening cursus

Docent
Diabetesverpleegkundige

16.30-17.15 uur

Ziektebeeld Diabetes Mellitus

Diabetesverpleegkundige

17.15-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

Pauze
Voedingsvoorschriften bij Diabetes Mellitus
Diabetesbehandeling vanuit de NHG-standaard

Diëtist
Huisarts

Dinsdag 13 februari 2018 - Bestuurskamer
Tijd
16.00-18.00 uur
18.00-18.45 uur
18.45-20.45 uur

Onderwerp
Diverse soorten Diabetes Mellitus, waarbij het
metabool syndroom centraal staat
Pauze
Voetproblemen bij Diabetes Mellitus

Docent
Internist-endocrinoloog

Wond- en diabetesverpleegkundige

Dinsdag 20 februari 2018 - Ridderhof
Tijd
16.00-17.00 uur
17.00-17.45 uur

Onderwerp
Theorie Insulinetherapie
Glucosedagcurves meten en interpreteren

Docent
Diabetesverpleegkundige
Diabetesverpleegkundige

17.45-18.00 uur
18.00-18.45 uur
18.45-20.00 uur

Insulinepomptherapie
Pauze
Demonstratie, oefenen glucosemeten, pomp en
insulinepennen

Diabetesverpleegkundige
Diverse diabetesverpleegkundigen

Dinsdag 27 februari 2018 - Bestuurskamer
Tijd
16.00-17.00 uur
17.00-17.30 uur
17.30-18.15 uur
18.15-19.45 uur
19.45-20.00 uur

Onderwerp
Kwetsbare ouderen met diabetes
Casuïstiek diabeteszorg
Pauze
Casuïstiek diabeteszorg
- Uitleg huiswerkopdracht
- Inleveren enquêteformulieren
- Afsluiting

* Tijd kan per dagdeel enigszins afwijken

Docent
Diabetesverpleegkundige
Diabetesverpleegkundige
Diabetesverpleegkundige

