Borg uw diabeteszorg!
Interactieve training verpleeginstellingen en thuiszorg

Evenwicht in hoeveelheid voeding en medicatie is bij diabetes van groot belang.
Maar wat nu als in een verpleeg- of zorginstelling het toetje blijft staan? Of iemand
trakteert op appeltaart? Waarom is iemand na het eten overmatig moe? Is dat
de leeftijd of hangt het samen met de diabetes? En: hoe leg je uit dat er andere
medicijnen worden gebruikt dan in de thuissituatie?
Diabetes is een zelfmanagement
ziekte bij uitstek waarmee met
een gezonde leefstijl en eventueel
medicijnen voluit geleefd kan worden.
De hulpbehoevendheid van ouderen
met diabetes stelt grenzen aan de
zelfredzaamheid en het zelfstandig
inpassen ervan in het dagelijks leven.
De rol van verpleegkundigen of
verzorgenden is cruciaal. Inzicht in
de aandoening en de leefstijl van
de patiënt is dan ook essentieel.
Diabetesvereniging Nederland (DVN)
verzorgt al vele jaren trainingen,
presentaties en voorlichting gericht
op een beter leven met diabetes.

Voordelen van de training

 T
 ijdbesparende, doelgerichte,
compacte groepstraining op uw
eigen locatie
 Betere afstelling van protocollen van
zowel dagelijkse zorg als jaarcontroles
 B
 etere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes en alle voordelen
van dien
 O
 pfrissing van diabetes inhoudelijke
kennis
 D
 irect inzetbare praktische tips bij
verpleegkundige zorg voor ouderen
met diabetes
 B
 alans vinden tussen de wensen van
mensen met diabetes en de mogelijkheden van uw verzorgend personeel

 Kennis en ervaring van een professionele trainer én eventueel een
diabetesverpleegkundige.
Dit alles met als doel om op korte en
lange termijn complicaties (waaronder
o.a. hart- en vaatziekten als gevolg
van diabetische complicaties) bij uw
patiënten, cliënten of bewoners uit te
stellen of te voorkomen en signalen
snel te herkennen.

Doelgroep en groepsgrootte
DVN biedt de training specifiek aan
voor medewerkers van:
 Verpleeg- en zorginstellingen
 Thuiszorgorganisaties
De maximale groepsgrootte is
20 personen.

De volgende thema’s komen aan bod:
  Voeding
  Medicatie
  Beweging
  Complicaties
 H
 erkennen van signalen/effecten
van een hypo of hyper
 D
 agcurves en interpretatie van
bloedglucosewaarden
  Comorbiditeit
  Streefwaarden
 C
 ontact met mantelzorgers
De exacte inhoud van de training
stellen we graag in overleg met u vast.

Investering in tijd
Uw medewerkers nemen gedurende één
dagdeel van 2,5 uur deel aan de training.

Inhoud en opzet
Kosten
Voor een groepstraining van één
dagdeel bij u op locatie betaalt u
€ 680,00 exclusief BTW.

Aanmelding
Wilt u de zorg voor mensen met
diabetes in uw instelling ook op een
hoger niveau brengen? Neem dan
voor meer informatie contact op met
DVN-trainer Jeroen Doorenbos via
033 - 463 05 66 of info@dvn.nl.

Deze training is geaccrediteerd door de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en
Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen (EADV)
en wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)

Borg uw diabeteszorg 04 2016

De inbreng van de groep en de
wisselwerking tussen uw medewerkers en de trainer, spelen een
belangrijke rol in deze training. Deze
interactiviteit levert veel praktische
tips over verpleegkundige zorg voor
ouderen met diabetes. Dat doen
we groepsgewijs met oefeningen
aan de hand van bij DVN bekende
praktijkgevallen en speciale cases.
Vragen als ‘hoe ga ik om met cliënten
met diabetes?’ en ‘hoe gaan cliënten
er zelf mee om?’, staan centraal.

