
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELNEMER 

 Naam deelnemer :  Geboortedatum :  

 Jongen / meisje :

 Adres : Postcode : 

 Woonplaats : 

 Telefoonnummer :

 E-mailadres : 

 

 WELKE OUDERS ZIJN BEREIKBAAR TIJDENS HET KAMP?

 Naam : 

 Relatie met deelnemer :  

 Telefoonnummer : 

 Mobiel telefoonnummer :  

 Hoe is de gezinssituatie van het kind?

 

 Hebben beide ouders het ouderlijk gezag?  Ja   Nee

 BIJ WELK ZIEKENHUIS IS UW KIND ONDER BEHANDELING?

 Kinderarts :   

 E-mail :  

 Diabetesverpleegkundige : 

 E-mail :  

 Ziekenhuis : 

 Adres : 

 Tel. nr. :

 WIE IS UW ZORGVERZEKERAAR?

 Naam Zorgverzekeraar :  

 Polisnummer                       : 

 HEEFT UW KIND EEN ZWEMDIPLOMA EN KAN HET ZELFSTANDIG ZWEMMEN?

  Nee   Ja, de volgende : 
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2. MEDISCHE GEGEVENS - DIABETES 

 Diabetes sinds : 

 Laatst gemeten HbA1C waarde :  Datum meting : 

 Merk glucosemeter  :   

 Hoe reageert uw kind op een hypo? Voelt uw kind deze aankomen?

 Hoe reageert uw kind op een hyper? Voelt uw kind deze aankomen?

 Gebruikt uw kind bloed /of urine ketonen strips?   Ja   Nee

 BEHANDELING MET INSULINEPEN?

 Vul dan onderstaand schema in. Het schema voor de insulinepomp vindt u op de volgende pagina. 

 

 Insulineschema

 Voor ontbijt Soort insuline: Hoeveelheid: EH Plaats: 

 Voor lunch Soort insuline: Hoeveelheid: EH  Plaats:

 Voor diner Soort insuline: Hoeveelheid: EH  Plaats:

 Nachtinsuline  Soort insuline: Hoeveelheid: EH  Plaats:

	 Of	heeft	uw	kind	een	koolhydraat	–	insuline	ratio?	

 Voor ontbijt ratio van 1eh op: KH  

 Voor diner ratio van 1eh op: KH

 Voor lunch ratio van 1eh op: KH  

 Tussendoor ratio van 1eh op: KH 

 

	 Gebruikt	uw	kind	een	Insuflon	of	i-Port	Advance?	  Ja   Nee

	 Kan	uw	kind	zelf	de	Insuflon	of	i-Port	vervangen?	  Ja   Nee / Met hulp

 Wordt voor het aanbrengen van de naald een verdovende zalf, ijsklontje of ice-pack gebruikt?  Ja   Nee

 Hoe vaak en wanneer moet de naald worden verwisseld? 

 

	 Heeft	uw	kind	bijspuit-adviezen	bij	hoge	bloedsuikers?	

 Vanaf welke waarde bijspuiten :

 Bijspuit insuline (soort) : 

 Bijspuitregel (insulinegevoeligheid) :
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 BEHANDELING MET INSULINEPOMP?

	 Welk	merk	pomp	heeft	uw	kind?	

  Accu-Chek Combo  Medtronic Paradigm Veo  Anders, namelijk:

  Accu-Chek Insight  Animas Vibe

  Medtronic 640G  Omnipod

	 	Actuele	pomp-	en	sensorstanden	doorgeven:	 

Voeg een kopie / uitdraai bij van de pompstanden bij die zijn weergegeven in de Carelink of Diasend upload. 

 Gebruikersnaam Carelink of Diasend :

 Wachtwoord Carelink of Diasend : 

 Let op! Verandert dit schema nog voor uw kind op kamp gaat?  

 Geef ons dan op de aankomstdag het nieuwe schema door. 

	 Kan	uw	kind	de	pomp	zelf	bedienen?		

   Ja   Nee / Met hulp

	 Gebuikt	uw	kind	de	boluswizard	of	boluscalculator	van	de	pomp?

   Ja   Nee / Met hulp

	 Wordt	voor	het	aanbrengen	van	de	infuus	naald	een	verdovende	zalf,	Ice	pack	of	ijsklontje	gebruikt? 

   Ja   Nee

	 Hoe	vaak	en	wanneer	moet	het	infusiesysteem	worden	verwisseld	en	zijn	hier	vaste	dagen	voor?  

 

	 Kan	uw	kind	de	infusiesysteem	zelf	vervangen?	 

   Ja   Nee / Met hulp

	 Wat	zijn	specifieke	pompadviezen	bij	activiteiten? 

 

	 Wordt	bij	de	een	hypo	de	pomp	op	stop	gezet	en	zo	ja,	bij	welke	waarde	en	hoe	lang?

 

	 Wat	is	de	hypo	actie	m.b.t.	de	snelwerkende	koolhydraten	(zoals	dextro)		en	andere	koolhydraten?
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	 GEBRUIKT	UW	KIND	EEN	CONTINU	GLUCOSEMETER	(SENSOR)	TIJDENS	KAMP?

	 Merk	sensor

  De MiniMed Guardian (van Medtronic)  De Dexcom G4 of G5

  De FreeStyle Libre (van Abbott Diabetes Care)  Anders, namelijk

 
 Actuele	pomp-	en	sensorstanden	doorgeven:

 Voeg een kopie / uitdraai bij van de pompstanden bij die zijn weergegeven in de Carelink of Diasend upload. 

 Let op! Verandert dit schema nog voor uw kind op kamp gaat? 

 Geef ons dan op de aankomstdag het nieuwe schema door. 

	 Hoe	vaak	‘flasht’	(bij	de	Freestyle	Libre)	uw	kind?

	 Wordt	de	sensorwaarde	waarde	gebruikt	om	bij	te	corrigeren	met	de	pomp	en/of	pen? 

 

	 Hoe	vaak	op	de	dag	en	wanneer	wordt	de	sensor	gekalibreerd	(bij	de	Guardian	of	Dexcom)?	

  keer per dag

	 Is	er	een	hypo	stop	ingesteld	en	zo	ja,	bij	welke	waarde?

 

 

	 Treed	de	pompstop	regelmatig	op	en	zo	ja,	wanneer?

 

	 Hoe	zijn	de	bloedsuikers	over	het	algemeen	na	een	pompstop?

 

	 Hoe	wordt	een	hypo	voorkomen?

 

	 Hoe	wordt	een	hyper	voorkomen?

 

	 Wat	zijn	de	specifieke	sensoradviezen	bij	activiteiten?

	 Reden	sensorgebruik:

	 Hoe	vaak	en	wanneer	sensornaald	wisselen?

	 Kan	uw	kind	de	sensornaald	vervangen?  Ja   Nee / Met hulp

	 Wordt	een	verdovende	zalf,	ice	pack	of	ijsklontje	gebruikt?	  Ja   Nee / Met hulp 
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3.  OVERIGE (MEDISCHE) INFORMATIE

 Heeft	uw	kind	(behalve	diabetes)	andere	aandoeningen?	

 

 Welke	medicijnen	gebruikt	uw	kind	(graag	precies	invullen:	soort,	hoeveelheden	en	tijden)?	

 Soort:  Hoeveel:  Tijdstippen: 

 Reden:

 Soort:  Hoeveel:  Tijdstippen: 

 Reden:

 Soort:  Hoeveel:  Tijdstippen: 

 Reden:

	 Heeft	uw	kind	wel	eens	begeleiding	gehad	bij	gedragsproblemen? Zo ja, waaruit bestonden/bestaan deze?  

 

 

 Begeleider en contact/telefoonnummer:  

 

	 Zijn	er	misschien	(gedrags)-	problemen,	waar	wij	wel	aandacht	voor	moeten	hebben,	 

	 maar	die	niet	behandeld	worden?	

 

 

	 Heeft	uw	kind	psychologische	begeleiding	(gehad)?	Zo	ja,	waaruit	bestonden/bestaan	deze?		 	

 

 Begeleider en contact/telefoonnummer: 

	 Plast	uw	kind	wel	eens	in	bed?  Ja    Nee  (Zo ja, graag voldoende luiers/beddengoed/zeiltje meegeven!)

	 	Is	uw	kind	allergisch?  Ja    Nee  Zo ja: waarvoor? Hoe moeten wij hier mee om gaan? Heeft uw kind hier  

medicijnen tegen bij zich?

 4. VOEDING

	 Hoeveel	koolhydraten	eet	uw	kind	per	maaltijd/tussendoortje?:

 

 ontbijt  KH ± UUR tussendoor 2  KH  ±  UUR

 tussendoor 1  KH ± UUR avondeten  KH  ±  UUR

 middageten KH ± UUR tussendoor 3  KH  ±  UUR 

	 Houdt	uw	kind	zich	strikt	aan	deze	hoeveelheden	of	gebruikt	u	een	correctieregel?
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	 Zijn	er	speciale	dieetkenmerken	(vegetarisch,	glutenvrij,	allergie,	etc.)	die	de	kok	moet	weten?	Ja, namelijk:

 

 Stuur eventueel voedingslijsten mee met deze lijst! 

5.  AFSLUITING 

	 Als	ouder(s)/verzorger	geef	ik	Stichting	Kinderdiabetes	toestemming	om:

 1. Contact op te nemen met de behandelaar (als het medisch team dit noodzakelijk vindt); 

	 2.		Foto’s	/	films	van	uw	kind	te	maken	voor	niet-promotionele	doeleinden	(bijvoorbeeld	een	groepsfoto	als	

herinnering)

	 3.	Foto’s	/	films	van	uw	kind	op	internet	te	plaatsen	(zodat	u	thuis	de	foto’s	kunt	bekijken).

  Handtekening ouders/verzorger:

	 HET	HUISHOUDELIJK	REGLEMENT:

 1. Tijdens de kampweek is het niet mogelijk contact op te nemen met leiding en/of kind, behoudens noodsituaties.

 2. Een mobiele telefoon/ tablet is niet toegestaan, behalve als deze nodig is voor het meten van bloedsuikers

 3. Maximaal zakgeld is €10,-

	 4.		Alle	gegevens	omtrent	de	diabetes	tijdens	het	kamp,	zijn	niet	opvraagbaar	na	afloop	(worden	vernietigd	i.v.m.	

privacy.

 Als ouders verklaren wij het huishoudelijk reglement van het kamp te hebben gelezen en verklaren wij ons akkoord.

 Handtekening ouders/verzorger: 

 

 

 

	 U	kunt	de	medische	vragenlijst	als	ingevulde	PDF	mailen	naar:	kamp@stichtingkinderdiabetes.nl of 

	 stuurt	u	de	ingevulde	vragenlijsten	z.s.m.	terug	naar	onderstaand	adres?

 Stichting Kinderdiabetes

 Solange Volwerk, 

 coördinator diabetekamp 

 Koepoortstraat 21,

 4331 SK Middelburg

 PS.	Nog	een	laatste	vraag:	wat	is	de	maat	van	uw	kind	voor	een	T-shirt?

  (dit hebben we nodig voor het T-shirt die uw kind tijdens het kamp krijgt).
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6.  VERKLARING VAN BEHANDELEND ARTS  

 (in te vullen door het behandelteam) 

 Naam behandelend arts :

 Ziekenhuis :  

 Telefoon :  

 Naam diabetesverpleegkundige :

 Telefoon :

 

	 Hierbij	verklaar	ik	dat	er	medisch	gezien	geen	bezwaar	bestaat	dat:

 (naam deelnemer)

 deelneemt	aan	het	zomerkamp	van	Stichting	Kinderdiabetes	Zeeland	van	28	mei	tot	en	met	1	juni	2018

 

 Het laatst gemeten HBA-1C :    Welke datum gemeten : 

 Laatste gewicht :  kg  Welke datum gemeten :

 Zijn	er	bijzonderheden	t.a.v.	de	behandeling	of	gedrag?

 

 Handtekening arts of verpleegkundige en stempel:

 

 Datum: 
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