
 

 

 

U bent door uw huisarts verwezen naar het Expertiseteam Diabetes. In deze folder leest u wat 

u van deze afspraak kunt verwachten. 

Wat is het Expertiseteam Diabetes? 

Uw huisarts heeft u doorgestuurd naar het Expertiseteam Diabetes omdat de huisarts graag 

een persoonlijk behandeladvies ontvangt van het Expertiseteam. Met het advies van het 

Expertiseteam kan uw huisarts u beter helpen.   

In het Expertiseteam zit: 

 een huisarts die gespecialiseerd is in Diabeteszorg (kaderhuisarts); 

 een diabetesverpleegkundige van Huisartsenzorg Oude IJssel; en  

 een internist-endocrinoloog van het Slingeland Ziekenhuis. 

Het Expertiseteam houdt 1 tot 2 keer per maand een spreekuur. Een bezoek aan het 

Expertiseteam valt onder de huisartsenzorg en niet onder ziekenhuiszorg. Uw huisarts blijft uw 

behandelaar. 

De afspraak met het Expertiseteam Diabetes 

U ontvangt van  Huisartsenzorg Oude IJssel of via uw huisartspraktijk  een uitnodiging  per 

post. In deze uitnodiging  staat ook welke voorbereidingen u ,eventueel, moet treffen.  

Om uw situatie goed in kaart te brengen, heeft u eerst een gesprek met de 

diabetesverpleegkundige en daarna met de internist. Zij stellen u een aantal vragen en 

voeren mogelijk een aantal controles uit. De afspraak duurt samen ongeveer een uur.  Het 

expertiseteam stelt een advies op voor de huisarts. 

Uw huisarts ontvangt binnen 5 werkdagen het advies van het Expertiseteam. De huisarts 

bespreekt dit advies met u. Neem hiervoor contact op met uw huisarts. 

Geen eigen risico 

De kosten van de afspraak met het Expertiseteam worden vergoed vanuit de 

basisverzekering. Er geldt geen eigen risico omdat het huisartsenzorg betreft.   

Afspraak afzeggen 

Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af bij  de 

diabetesverpleegkundige via 085-4854023 (op werkdagen bereikbaar tijdens kantoortijden). 

Waar vindt de afspraak plaats? 

Het spreekuur van het Expertiseteam Diabetes vindt plaats op de locatie van de 

Huisartsenpost Oude IJssel (op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis).  

Het adres:  

Huisartsenpost Oude IJssel  

Kruisbergseweg 27 

7009 BL Doetinchem 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.  


