
,{

milf4AG * il*angerhans: DiabËteszors tijdens CtrVID-1§ pamdmrnËe

fip dit moíïsnt *verhe*rst de COVD-1"9 pand*mie niet alieen ieders dageiijks ievc*, nraar crrl< d*
z,*rg in de fir"risartspraktijk. )**r alf e praktijkrnedewerl<ers worrjt z* goed als n:cgeiijk z*rfi fi(flrve n

aan pttíenten m*t {mogelijk} COVID-1S. Daarnaast m*et ook d* noaclzakelijke reguliere :org
v*artg*ng vinden, v**lal ciigitaal" D**r d*ze ornstandigheden is het v*el lastiger *m d* dixb*tesz*rg
in d* huisartspraktijl< gaed vonrn te Sc\ren. Tcch is h*t heiangriji< om rrrensrln met ciiat:etes go*d in

bee Id t* hauden *n de ***dzakelijke ?*rfi te bieden"

Àlgemene adr;iezen vfior rï!§nsen rmet diabetes:

7. Zorg voor een goede en atwisselende voeding. Beperk, ook in deze tijd, alcohol, suiker, frisdrank
en vruchtensappen.

2. Stop met roken. Mensen die roken hebben een hoger risico op infectie en complicaties bij een
coronavirusinfectie. Ook nu kan de huisartsenpraktijk u (telefonisch) helpen in de begeleiding bij het
stoppen met roken.

3. Zorg voor voldoende heweging, ook als u binnen moet blijven. Er is aangetoond dat voldoende
beweging het immuunsysteem versterkt. Ga buiten dagelijks wandelen zo lang het nog kan, doe
binnen oefeningen met TV (Nederland in Beweging iedere dag om g.15 en 13.00) of
internet/Youtube, probeer iedere 30 minuten op te staan en even in huis te lopen (verminderen
zittijd).

4. Verminder stress en zorg voor ontspanning: zorg regelmatig voor momenten van ontspanning op
een dag. Vermijd om de hele dag op internet, TV of telefoon naar het coronanieuws te kijken, maar
doe dit bijv. twee keer per dag. Bel of beeldbel regelmatig met dierbare vrienden of familie. Lees een
boek of doe een spelletje.
5. Zorg voor een goede nochtrust. Als u thuis moet blijven is het lastiger een vast dagritme aan te
houden. Probeer een vaste slaaptijd en wektijd aan te houden, om het slaappatroon te bevorderen.
6' Denk aan de mogelijkheid om een thuisbloeddrukmeter ol een btoedglucosemeter aan te schaffen
en bespreek deze mogelijkheid met de praktijkondersteuner. U hoeft dan niet naar de praktijk of het
laboratorium, kunt zelf uw waardes bijhouden en overleggen met de praktijkondersteuner of de
huisarts,

7. Stop nooit met medicatie zonder overleg.ln de media circuleren er regelmatig (onjuiste)
berichten over negatieve effecten van bepaalde medicijnen bij COVID-19. Stop nooit zonder overleg
met medicijnen, maar bel de huisartsenpraktijk voor advies.
8. Bel op tiid bii koorts en hoesten. Als u koorts krijgt (boven de 38 graden) en luchtwegklachten
(hoesten of kortademigheid), is het advies om te bellen voor overleg. Ook bij braken of diarree is het
belangríjk contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Soms is het dan verstandig om in overleg
met de huisarts medicijnen te stoppen of de dosering te verlagen.


