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Lange afstandswandelingen voor 
diabetespatiënt verleden tijd 

Patiënten die om drie behandelaars te bezoeken 
een dagje zoet zijn in het UMCG, het komt voor. 
Voor diabetespatiënten is die tijd voorbij. De 
poli Interne Geneeskunde, geconfronteerd met 
een grote toename van patiënten, zocht en vond 
voor haar diabetespatiënten een nieuwe locatie. 
Tegelijkertijd werd de routinezorg aan deze patiën
ten anders aangepakt. Het Universitair Diabetes 
Centrum, UDC, ging in september van start. 

ZO'N 65.000 nieuwe diabetespatiënten komen er elk 
jaar bij en de verwachting is dat Nederland in 2012 een mil
joen diabetespatiënten telt. Een maatschappelijke ontwik
keling die ook goed te merken is in 'Fonteinstraat 17', de 
poli van Interne Geneeskunde waar tot voor kort ook de 
diabetesconsulten plaatsvonden. Terwijl de poli berekend 
is op 40.000 patiëntcontacten per jaar, bedraagt het werke
lijke aantal ondertussen 55.000. Een maatje te klein, dus. 
Behandelaars binnen Endocrinologie en Interne Geneeskunde, 
Oogheelkunde en het Labcentrum sloegen de handen ineen en 
zochten naar een nieuwe locatie en vorm voor de diabeteszorg. 
Patiëntgerichte zorg, dat stond voorop. Alleen, hoe doe je dat? 
Hoe plooi je de zorg daadwerkelijk om de patiënt heen? Het 
antwoord werd gevonden in de 'one-stop-shop'. Het idee: zet 
alle behandelaars die bij de routinezorg aan diabetespatiënten 
betrokken zijn, dicht bij elkaar, in dezelfde unit. 

In één ochtend 
Diabeteszorg is bij uitstek multidisciplinair. Bij een 

bezoekje aan de poli krijgt de diabetespatiënt al gauw te 
maken met de internist, de diabetesverpleegkundige, de podo
therapeut, de diëtist, moet hij bloed laten prikken in het prik-

ning van het Universitair Diabetes Centrum, UDC. Na enige 
verbouwingen ging het UDC in september open voor de eerste 
patiënten. 
"We willen er naar toe dat de basiszorg aan diabetespatiënten 
in één ochtend kan plaatsvinden", licht Wolffenbuttel toe, 
"Hoewel we dan eerst nog een paar nootjes moeten kraken 
met het nieuwe Afsprakensysteem om alle disciplines op 
elkaar afgestemd te krijgen. Maar als je dichter bij elkaar zit, 
kun je gemakkelijker allerlei agenda's op elkaar laten aanslui
ten." Voor negentig procent van de diabetespatiënten is de 
routinezorg die het UDC kan bieden, toereikend. De overige 
tien procent heeft nog de zorg nodig van een hartspecialist, 
orthopeed of vaatchirurg elders in het ziekenhuis. 

Inefficiënt 
Het concentreren van de zorg op één locatie lijkt een effi

ciencymaatregel, maar Wolffenbuttel bestrijdt dit. "Financiële 
voordelen zitten er niet echt aan; patiëntgericht werken levert 
de organisatie eigenlijk alleen meer inefficiëntie op. Neem nou 
de oogarts die bij de diabeteszorg betrokken is. Die heeft ook 
nog zijn eigen poli en zal voor de netvliesfoto's dus iemand in 
het UDC moeten detacheren." Maar kan het nieuwe UDC nu 
niet een grotere stroom patiënten aan? "Nee, we zien in prin
cipe op korte termijn niet meer patiënten, we zien ze alleen 
bèter, omdat je dichter bij elkaar zit en dus makkelijker kunt 
overleggen. Er is overigens wel ruimte om aan het toenemende 
aantal verwijzingen het hoofd te bieden. Bij diabetes heb je 
het over een groot aantal mensen, dat maakt het aantrekkelijk 
om voor zo'n groep het zorgtraject en de afstemming zo goed 
mogelijk te regelen. Patiëntgerichte kwaliteit staat voorop, wat 
de nieuwe UMCG-organisatie natuurlijk ook beoogt. In feite 
kun je het UDC de eerste taakgroep van de nieuwe organisatie 
noemen. En een ander winstpunt is dat de Diabetesvereniging 
Nederland, de grootste patiëntenvereni2:in2: van ons land. 

--. --
zers toe. Mensen met type 2 diabetes worden namelijk vooral 
door de huisarts begeleid; in het verleden is daarom al samen
werking gezocht met diverse Groninger huisartsengroepen wat 
ertoe heeft geleid dat de internist en diabetesverpleegkundige 
deze huisartsen geregeld bezoeken om probleempatiënten 
te bespreken. Met de totstandkoming van het UDC kunnen 
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het netvlies. Met een routinebezoekje aan het UMCG is deze 
patiënt dus al gauw een tijdje zoet. "Wij zijn bijna een jaar op 
zoek geweest naar een nieuwe locatie die aan onze wens van 
een one-stop-shop kon voldoen", aldus Bruce Wolffenbuttel, 
hoogleraar endocrinologie. Het voormalige Dialysecentrum, in 
Triadegebouw Al, leek een geschikt onderkomen. Op 16 juni 
verrichtte oud-bestuursvoorzitter Jan Hamel de officiële ope-

inricht." 

Faciliteiten voor verwijzers 
Op basis van het huidige patiëntenaantal verwacht 

Wolffenbuttel dat het UDC zo'n zeven dagdelen poli kan 
draaien. Het UDC is echter niet alleen een polikliniek, maar 
heeft ook nadrukkelijk een dienstverlenende rol naar verwij-

Een paar honderd UMCG'ers bezochten op 4 oktober de Diabetes Truck van Novo Nordisk; ze maten hun buikomvang om het risico op diabetes te bepalen, 

of lieten hun bloedglucose meten door een gespecialiseerd diabetesverpleegkundige. Wie een waarde van 4-7,5 had, zat in het 'normale bereik' en kon opge

lucht ademhalen. Wie er boven zat, kreeg advies en werd doorverwezen. De diabetesbus van Novo Nordisk reist een jaar lang de wereld rond om diabetes 

en de gevolgen ervan onder de aandacht te brengen. Bezoekers aan de bus konden bovendien hun handtekening zetten . Het handtekeningen initiatief is 

onderdeel van de campagne UNite {or Diabetes die is gelanceerd door de International Diabetes Federation . Doel: ervoor ijveren dat diabetes op 14 novem

ber 2007 tijdens de door de /OF geïnitieerde Wereld Diabetes Dag op de agenda van de Verenigde Naties komt en de ziekte, waarvan er jaarlijks zeven 

miljoen patiënten bijkomen, mondiaal wordt aangepakt. Novo Nordisk speelt bij deze campagne een actieve rol. Het farmaceutische bedrijf is onder meer de 

grootste producent van insuline. Door de grote toename in het aantal diabetespatiënten wereldwijd wil het bedrijf ook graag zijn steentje bijdragen aan het 

voorkàmen van de ziekte. 

4 Polsslag 

Eén deur geeft toegang tot alle behandelaars betrokken bij de routinezorg aan 

diabetespatiënten. Op 16 juni opende huisarts Teun Tanja samen met oud

bestuursvoorzitter Jan Hamel, het Universitair Diabetes Centrum. 

-huisartsen hun diabetespatiënten voortaan ook naar het UDC 
doorsturen voor bloedcontroles of het maken van netvlies
foto's. Naast de 2000 diabetespatiënten die de poli per jaar 
bezoeken, schat Wolffenbuttel dat via de huisartsen nog eens 
zo'n 1000 patiënten het UDC zullen bezoeken, een aantal dat 
volgens hem geleidelijk zal toenemen, gezien het groeiend aan
tal diabetespatiënten in Nederland. 

Totaalpakket 
In meerdere centra in Nederland wordt one-stop-shop 

diabeteszorg geboden. Sommige hiervan hebben de banden 
met het ziekenhuis doorgesneden en opereren als zelfstan
dig behandelcentrum. Het UDC heeft daar niet voor geko
zen. "Wij blijven gewoon een onderdeel van de poli Interne 
Geneeskunde, alleen huist de diabetestaakgroep toevallig op 
een andere locatie." 
Het totaalpakket dat het UDC biedt is uniek voor Noord
Nederland. Bovendien, benadrukt Wolffenbuttel, is het 
UMCG met zijn geïntegreerde diabetescentrum en de nauwe 
samenwerking tussen diverse specialisten het enige zieken
huis van Nederland dat alles kan leveren - van basale zorg tot 
topklinische zorg inclusief dialyse en pancreastransplantatie. 
"Daar zijn we uniek in." 


