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Patiënteninformatie
diabetesdienst
De Certe Diabetesdienst ondersteunt huisartsen bij de zorg voor patiënten
met diabetes mellitus II (suikerziekte). De behandeling van diabetes heeft
tot doel het normaliseren van de bloedsuiker en daarmee het voorkomen
van complicaties (o.a. aantasting van bloedvaten of zenuwen) op lange
termijn. De Certe Diabetesdienst ondersteunt huisartsen bij onderzoek
gericht op diabetes, patiënten bij het instellen op insuline, spuit- en
metercontrole en funduscontrole. Aan deze dienst zijn gespecialiseerde
medewerkers, diabetesverpleegkundigen en artsen verbonden.

Diabetesdienst
Uw huisarts heeft u verwezen naar de Certe Diabetesdienst voor controle van uw
diabetes. Wij voeren 2 soorten controles uit; een jaarlijks onderzoek en driemaandelijkse
onderzoeken. Uw huisarts bepaalt aan welke van deze onderzoeken u deelneemt. Aan
de hand van de uitkomsten van het onderzoek stelt uw huisarts de behandeling vast.
Voor uitslagen en overige vragen met betrekking tot uw diabetes is uw huisarts het
aanspreekpunt.
Jaarlijks onderzoek
Veertien dagen voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een oproepbrief. In de brief
staat op welke locatie en welk tijdstip u verwacht wordt voor het onderzoek. Tevens staat
een aantal vragen in de brief. Wij vragen u de brief zo volledig mogelijk in te vullen en
mee te nemen naar het onderzoek.
Het jaarlijks onderzoek is een uitgebreid onderzoek en omvat:
• meten van lengte en gewicht
• meten van de bloeddruk en de polsfrequentie
• uitgebreid onderzoek van de voeten
• bloedonderzoek
De uitslagen van het onderzoek sturen wij met een advies naar uw huisarts.

Driemaandelijks controleonderzoek
Veertien dagen voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een oproepbrief. In de brief staat
op welke locatie en welk tijdstip u verwacht wordt voor het onderzoek. Tevens staat een aantal
vragen in de brief. Wij vragen u de brief zo volledig mogelijk in te vullen en mee te nemen naar
het onderzoek. Tijdens dit onderzoek controleren wij uw gewicht, bloeddruk en pols. Ook doen
we een bloedonderzoek, en wanneer het bovenaan de oproepbrief vermeld staat, een urineonderzoek. Hiervoor vragen wij u om uw ochtendurine mee te nemen. De uitslagen van dit
onderzoek sturen wij met een advies naar uw huisarts.
Aanvullend onderzoek
Oogonderzoek (funduscontrole)
Het is belangrijk om regelmatig een oogfoto te laten maken, omdat diabetes uw gezichtsvermogen kan aantasten. Op een fundusfoto kan de oogarts zien of er afwijkingen zijn aan
de bloedvaten in het oog. De fundusfoto kan gemaakt worden bij Certe.
Heeft u nog vragen, wilt u (adres)wijzingen doorgeven of een afspraak verplaatsen?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 07.30 uur tot 16.00 uur via 088 - 23 70 140
of via diabetesdienst@certe.nl
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