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Vraag het de Diabetesexperts van OneMed

‘De wereld van diabetes is volop in 
beweging’, begint Jelena. ‘Zo is de 
manier waarop glucosesensoren 
worden verstrekt en vergoed onlangs 
gewijzigd; vanaf 1 januari 2021 worden 

alle diabeteshulpmiddelen uit 
het hulpmiddelenbudget 

verstrekt en 

vergoed. Er verschijnen steeds meer 
geavanceerdere insulinepompsystemen 
en glucosesensoren in Nederland.
Bovendien neemt het belang van data 
toe bij de behandeling van diabetes. 
Tegenwoordig zijn er glucosesensoren 
die 1440 metingen per dag genereren. 
We merken in het diabeteszorgveld 
dat het steeds lastiger wordt om al 
deze ontwikkelingen bij te houden. Op 
diabetesexperts.nl is alle informatie 
over diabetes, insulinepompsystemen 
en glucosesensoren te vinden. 
Overzichtelijk, objectief en onafhankelijk. 
Ons doel? Alle vragen op het 
gebied van insulinepompsystemen 
en glucosesensoren van zowel 
zorgprofessionals als mensen 
met diabetes beantwoorden. De 
zorgprofessionals bieden we daarnaast 
educatieve ondersteuning zodat 
ze altijd op de hoogte zijn van de 

nieuwste ontwikkelingen. Dit draagt 
er aan bij dat een zorgprofessional 
samen met iemand met diabetes 

een weloverwogen keuze kan maken 
welk hulpmiddel het beste past. Zo 
helpen we de kwaliteit van leven 

Bij OneMed vinden we het van cruciaal belang dat mensen met diabetes en zorgprofessionals op de hoogte zijn van alle 
ontwikkelingen op het gebied van diabetes. Om in deze informatiebehoefte te voorzien, introduceerden we eind 2020 
diabetesexperts.nl, een website waar alle informatie over insulinepompsystemen en glucosesensoren op één plek te vinden 
is. De diabetesexperts Maike de Hond, Jolanthe Helder en Jelena Woudenberg, alle drie werkzaam bij OneMed en bovendien 
al jarenlang diabetesverpleegkundige, vertellen graag meer over dit initiatief. 

Kennis over ontwikkelingen en
inzicht in insulinepompsystemen  en glucosesensoren

te verbeteren, iets waar we bij 
OneMed elke dag naar streven.’

DIABETESEXPERTS.NL 
‘Je vindt er uitgebreide 
productinformatie. Zo staan 
alle insulinepompsystemen en 
glucosesensoren overzichtelijk bij 
elkaar’, vult Jolanthe aan. ‘Hier is veel 
behoefte aan, ik hoor het vaak terug in 
de Diabetes Service Spreekuren die ik 
op de poli’s houd. Mensen zien door de 
bomen het bos niet meer. De kieswijzer 
kan daarbij helpen. In een paar stappen 
zie je welke insulinepompsystemen er 
mogelijk bij je zouden passen. Handig 
ter voorbereiding op het gesprek met 
de behandelaar.’ Maar ook als je wilt 
weten of je in aanmerking komt voor 
een sensor en zo ja, hoe deze aanvraag 
dan verloopt, komt aan bod. Op deze 
vragen en nog veel meer, vind je 
antwoord. Voor mensen met diabetes 
wordt ‘diabetesjargon’ uitgelegd. Ook 
kunnen ze op de website het gesprek 
met hun behandelaar voorbereiden.’

INSTRUCTIEVIDEO’S 
‘Een insulinepompsysteem kiezen is één, 
het instellen ervan is een ander verhaal’, 
vertelt Maike. ‘Als diabetesexperts weten 
we hier alles van. Deze kennis delen 
we graag; in korte demonstratievideo’s 
leggen we uit hoe een pomp werkt, 

wat een basaalstand is en hoe je een 
bolus of een boluscalculator kunt 
gebruiken om je diabetes te reguleren.’

1-OP-1TJE 
‘Heb je vragen over glucosesensoren 
en insulinepompsystemen? Of wil 
je praktische uitleg hoe je gebruik 
kunt maken van je sensor of 
insulinepompsysteem?’, vervolgt Maike. 
‘Plan dan een 1-op-1tje met een van 
ons in. In een tienminutengesprek 
geven we antwoorden op vragen 
over insulinepompsystemen of 
glucosesensoren. Zowel mensen met 
diabetes als zorgprofessionals kunnen 
ons online consulteren, telefonisch of in 
een videogesprek. Op diabetesexperts.nl
plan je eenvoudig een afspraak in.’

MAGAZINE OVER 
SENSORTECHNOLOGIE
‘Naast diabetesexperts.nl hebben we 
een magazine over glucosesensoren 
gemaakt’, voegt Jolanthe toe. ‘Hier 
vind je eveneens het totale aanbod 
glucosesensoren maar ook lees je 
verhalen uit de praktijk van gebruikers, 
de voors- en tegens, startcriteria, tips 
en tricks. We laten experts aan het 
woord, zoals kinderarts-diabetoloog 
Henk-Jan Aanstoot die je een kijkje geeft 
in het heden en in de fascinerende 
toekomst van diabetesdata. Bas van 

de Goor vertelt hoe sport en diabetes 
prima samen kunnen gaan. Femke 
Tillemans, verpleegkundig specialist 
bij ZorgBrug, legt Jelena haarfijn uit 
hoe de sensorroute in het ziekenhuis, 
van eerste aanvraag tot evaluatie, 
verloopt. Op alle diabetespoli’s in 
Nederland liggen deze magazines 
voor je klaar. Zelf aanvragen kan ook, 
via diabetesexperts.nl/magazine.

MEEDENKEN?
‘De ontwikkelingen staan niet stil 
en wij ook niet’, vertelt Jelena tot 
slot. ‘Diabetesexperts.nl blijft in 
beweging en wordt continu aangevuld 
met nieuws, actualiteiten en 
informatie. Wil je meedenken, heb 
je een vraag of een suggestie hoe 
we je nog beter kunnen helpen? 

Laat het ons weten! We geven 
graag antwoord op alle vragen.’ 

Plan een 1-op-1tje op 
diabetesexperts.nl

Vraag hier het gratis 
magazine aan over 
sensortechnologie 

  De diabetesexperts Maike de Hond, Jolanthe Helder en Jelena Woudenberg (vlnr)
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