
            

Diabetes Interactief Educatie Programma  www.diep.info
Besproken op: 

Voor de volgende keer de hieronder aangegeven onderwerpen doornemen:

         
                   
                   

Wat is diabetes?

Hoe weet ik of ik diabetes heb?
Waarom ik?

Samenvatting

Nadere info onderwerpen om door te nemenEducatie: Achtergrond van diabetes

Educatie: Hoge bloedglucosewaarden Nadere info onderwerpen om door te nemen
Wat merk je van hoge glucosewaarden?
Wat kan de oorzaak zijn?
Hoe kan ik hoge waarden voorkomen?
Gevolgen van langdurige hyperglycemie
Samenvatting

Educatie: Diabetes en leefstijl Nadere info onderwerpen om door te nemen
Gewoonten en keuzes
Eten en drinken
Lichaamsbeweging
Een gewichtig onderwerp
Roken, waarom niet?
Zelf haalbare doelen stellen

Educatie: Behandeling en management Nadere info onderwerpen om door te nemen
Doelen van de behandeling
Waarom het begrip “management”?
Wie doet wat?
Het belang van controles
Behandeling
Samenvatting

Educatie: Lage bloedglucosewaarden Nadere info onderwerpen om door te nemen
Hoe ontstaat een hypo?
Klachten en verschijnselen van een hypo “management”?
Wat te doen bij een hypo?
Hoe kan ik hypo’s vermijden?
Samenvatting

Educatie: Zelfcontrole Nadere info onderwerpen om door te nemen
Zelfcontrole, waarom?
Hoe doe ik dat?
Hoe vaak meten?
Wat kan ik met de uitslagen doen?
Samenvatting

Educatie: Leven met diabetes Nadere info onderwerpen om door te nemen
De plaats van diabetes in uw leven
Uw diabetes in balans
Vakantie of iets te vieren?
Zin in seks, maar…

Psychosociale aspecten
Samenvatting

Educatie: Complicaties Nadere info onderwerpen om door te nemen
Hart- en vaatziekten
Diabetische retinopathie
Diabetische nefropathie
Diabetische neuropathie
Voetproblemen
Andere gevolgen
Samenvatting
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