GIDS VOOR OUDERS
EN BASISSCHOLEN

Welkom!
Als een kind diabetes heeft en naar school gaat, is het belangrijk om de
diabeteszorg op school goed te regelen. Zowel voor scholen als voor ouders
kan dit een spannend moment zijn. Scholen kunnen onzeker zijn over hoe
ze hiermee om moeten gaan. Ouders van hun kant voelen zich vaak bezorgd
om hun kind met diabetes op school achter te laten. Beide zorgen zijn heel
normaal en begrijpelijk.
Deze gids is ontwikkeld om zowel de school als ouders concrete handvatten te
geven om met elkaar de diabeteszorg op school goed te regelen. Samen met een
informatieve website en een aantal ambassadeurs die zowel school als ouders
met raad en daad bijstaan.
De gids geeft antwoord op een groot aantal praktische zaken waaronder:
Hoe regelen we samen goede diabeteszorg op school?
Wat is diabetes en welke zorg heeft een leerling op school nodig?
Daarnaast biedt de gids je een aantal belangrijke handvatten om diabeteszorg
samen met alle betrokken partijen goed te regelen. Zo is er het persoonlijk
diabeteszorgplan. Door deze samen in te vullen, wordt duidelijk wie welke
zorg wanneer levert.
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Hoe soepel het aanpassen aan de nieuwe situatie verloopt hangt sterk af van
de samenwerking tussen ouders, kind, school en leerkrachten. Het is de gemeenschappelijke verantwoording van ouders en school om diabeteszorg op school
goed te regelen. Met deze gids kun je concreet aan de slag met het goed regelen
van diabeteszorg op school. Heb je aanvullende vragen? Neem contact op met
één van onze ambassadeurs. Ze helpen je graag! Je vindt ze op onze website
www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

Deze gids bevat:
Een informatieve brochure voor school ‘Wat is diabetes en hoe behandel je het?’
Een praktische brochure voor school ‘Hoe regel je goede diabeteszorg op school?
Een uitvouwbare flyer voor school ‘Diabetes: waar of niet waar?’
Dit prikt door de meest hardnekkige misverstanden rondom diabetes heen.
Een praktische brochure voor ouders ‘Hoe regel je goede diabeteszorg op school?’
Het persoonlijk diabeteszorgplan. Overzichtelijk en gedetailleerd op één A4,
hierop leggen ouders, schooldirectie en leerkracht(en) samen alle afspraken
rondom diabeteszorg op school, helder vast.

De informatie in deze gids is gericht op leerlingen met
diabetes type 1 op de basisschool. Overal waar hij staat
kan ook zij gelezen worden. Om de leesbaarheid te
vergroten is gekozen alleen hij te gebruiken.

www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

