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De DiabetesSchool: wegwijs met diabetes 

Versterk de positie van mensen met diabetes 

Jarenlange ervaring met diabeteseducatie is bij Diabetesvereniging Nederland (DVN) 

nu gebundeld in de DiabetesSchool. Een landelijk aanbod van themamodules, 

cursussen en coaching voor mensen met diabetes en hun omgeving. Praktisch en 

vol tips op basis van ervaringsdeskundigheid die bijdragen aan de versterking van 

de positie van uw patiënt.  

Na de diagnose diabetes is er veel te leren, te doen en te verwerken. Inzicht in de 

aandoening, hulp en praktische tips kunnen dan helpen. U als reguliere 

(diabetes)zorgprofessional bent hiervoor met uw kennis en kunde verantwoordelijk. DVN 

neemt ook haar verantwoordelijkheid en biedt vanuit het perspectief van 

ervaringsdeskundigheid, in begrijpelijke taal een waardevol educatieaanbod in aanvulling 

op de behandeling.  Een aanbod dat u ook op maat in uw zorgpraktijk kunt aanbieden.  

Actief aan de slag met diabetes 

De ervaring leert dat mensen met diabetes vaak weinig van hun ziekte weten en het mede 

daardoor lastig is hen actief bij de behandeling te betrekken. De DiabetesSchool biedt 

mensen met diabetes diverse mogelijkheden om dit te veranderen: een basiscursus ‘Leven 

met diabetes’ voor mensen die weinig weten over hun diabetes, losse themabijeenkomsten 

over o.a. leefstijl, hypo’s, complicaties, voeding, zelfcontrole, of een coachingstraject over 

diabetes en werk. Bijeenkomsten waarbij deelnemers actief aan de slag gaan met hun 

eigen diabetes om er na afloop ook écht iets aan te hebben. De ervaringen van cursisten 

laten zien dat dit vruchten afwerpt en positief wordt ervaren.  

Positief effect ervaringsdeskundigheid 

De Diabetesschool heeft als doel zowel u als zorgprofessional als mensen met diabetes te 

ontzorgen en daarmee een bijdrage te leveren aan het reguleren van de zorgkosten. DVN 

is ervan overtuigd dat inzicht in de eigen ziekte de basis is voor begrip, acceptatie, 

therapietrouw en uiteindelijk het zelf goed kunnen ‘managen’ van diabetes.   

Inzicht in diabetes zorgt ervoor dat mensen de diabetes de baas kunnen zijn. Oftewel, een 

leefbaar leven met diabetes kunnen hebben en hun positie als patiënt versterken. Dat is 

waar DVN voor gaat met een aanbod gevoed vanuit ervaringsdeskundigheid, aanvullend 

op de reguliere diabeteszorg. Hoe meer inzicht mensen hebben in hun diabetes, hoe beter 

ze voor zichzelf kunnen zorgen en in nauwe samenwerking met u als medisch deskundige 

kunnen meedenken over hun eigen behandeltraject en zelfmanagement. DVN ontzorgt met 

de service van de DiabetesSchool zowel patiënten als zorgverleners.  

Regionaal aanbod voor iedereen 

Het cursusaanbod wordt deels landelijk op basis van open inschrijving aangeboden en 

deels via een aanbod op maat bij zorggroepen. Wil uw zorggroep inhoudelijke scholing 

aanbieden voor mensen met diabetes uit uw praktijk in de vorm van een groepscursus? 



Met het aanbod van een groepscursus beschikken uw patiënten over dezelfde 

basisinformatie en kunt u het individuele traject na afloop makkelijk voortzetten. Vraag 

vrijblijvend een gesprek aan via diabetesschool@dvn.nl en bespreek de mogelijkheden. De 

DiabetesSchool is een dienst van DVN voor iedereen met diabetes en mensen uit hun 

omgeving. 

##### 

Informatie 

Voor algemene informatie over de DiabetesSchool neemt u contact op met:  

Lars Koster (l.koster@dvn.nl, 06 23 55 41 57) 

 

Met inhoudelijke vragen en voor een vrijblijvend adviesgesprek neemt u contact op met:  

Angela de Rooij (a.derooij-peek@dvn.nl, 06 23 55 45 41) 

www.dvn.nl/diabetesschool  

  

Over Diabetesvereniging Nederland (DVN) 

Patiëntenorganisatie DVN strijdt voor goede zorg en een leefbaar leven voor iedereen met 

diabetes.  Dat doen we met deskundig advies en een uitgebreid dienstenpakket waaronder 

praktische ondersteuning op het gebied van diverse thema’s (o.a. werk, rijbewijs, 

verzekeringen, belastingen, preventie), uiteenlopende (regionale) activiteiten en onze 

speciale onderdelen als SugarKidsClub en  JONG met diabetes. Om onze taak als 

belangenbehartiger van mensen met diabetes zo goed mogelijk te vervullen zijn wij 

voortdurend in gesprek  met overheid, zorgverzekeraars, zorgprofessionals en andere 

(diabetes)organisaties. Meer informatie: www.dvn.nl 
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