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Relatie zorgverlener patient (vanaf 2005)
2005 202120192014 2016 2018

Pneumoloog (BDB):

“levenslang corticoide is 

mijn problem niet”, dat is 

voor andere collega’s

Diabetoloog (KVA): pneumoloog is 

goede arts, maar is nog “jong” qua 

aanpak en mentaliteit
➔ Andere pneumoloog (SVG) 

ingeschakeld en 6 maandelijkse 

opvolging 

Oftalmoloog (sinds 1990) (GN): 

oogzenuw aangetast door de ziekte 

(via tijdelijke corticoides opgelost)

Diabetologe (KVA) 

vertrekt op vervroegde 

rust ➔ nieuwe 

diabetologe (SD)

Opstoot immuniteitsziekte op longen 

(SVG) ➔ verhoogde dosis corticoide

Opstoot immuniteitsziekte op nieren 

➔ ontsteking (nierfunctie gedaald tot 

17%) ... verhoogde dosis corticoide, 

en ziekenhuisopname (nierpunctie)

Diabetologe (SD) vervangen door 

een andere (WV) die samenwerkt 

met nefrologe (VO) & pneumologe

(SVG) & dermatologe (JD)

Oftalmoloog (GN) doet 

“vroege” cataract operaties 

(beide ogen) veroorzaakt 

door de langdurige grote 

hoeveelheden corticoides

Gebrek aan transparantie, 

overeenstemming en vertrouwen met 

de nieuwe diabetologe (SD)

• Andere behandeling om 

immuniteitsreacties te temperen (VO)

• Opvolging van nevenwerkingen medicatie 

met dermatologe (JD)



Relatie zorgverlener patient – challenge

PERSOONLIJKE AANPAK:

➔ Geneesheren specialisten selecteren op basis van meer dan alleen maar medische capaciteiten, en ook kijken 

naar de patiënt buiten zijn/haar vak domein

➔ Diabetoloog (WV) die samenwerkt met nefrologe (VO) & pneumologe (SVG) & dermatologe (JD)

➔ Eigen beheer van gezondheidsdossier. 

Uitwisselen van analyses, verslagen en rapporten, ook met de huisarts

CHALLENGE 3:

HOE KUNNEN WE DERGELIJKE LEERSCHOOL VERMIJDEN EN KOMEN TOT EEN INTERDISCIPLINAIRE

AANPAK BINNEN DE BEHANDELING VAN TYPE 1 DIABETES PATIENTEN?

• Wat ontbreekt er qua informatie uitwisseling, wetgeving, privacy, dossierbeheer?

• Richtlijnen en/of handleidingen

• Ondersteunende Informatie systemen (ICT)

• Extra opleidingen binnen de medische sector

• ...


