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Voorwoord door de voorzitter 
 

Op 14 november 2019 bestond stichting D-Support precies 5 jaar. In het kader van onze 

samenwerking met JDRF hebben we ons op die datum op het PEAK symposium met extra aandacht 

mogen presenteren. Een mooie uitwerking  van de samenwerking. 

 

In 2019 is er opnieuw hard gewerkt. Het aantal gezinnen dat geholpen kon worden is flink uitgebreid 

en dit is mogelijk geweest doordat het aantal oppassers dat ingezet kan worden, verder is gegroeid.  

Tevens is er een toenemende vraag naar de netwerktraining. Hiervoor komen er aanvragen van 

familie, maar ook steeds meer van scholen en kinderopvang. De e-learning is hierbij een belangrijk 

instrument. Deze is dankzij de bijdrage van de Sanofi Innovatie Prijs volledig geüpdatet. De stijl en 

uitstraling zijn gemoderniseerd en heel interactief gemaakt. Maar ook de inhoud is volledig herzien 

en is nog door een onderwijskundige mede beoordeeld om het leereffect optimaal te maken. Als 

laatste slag wordt er nu gewerkt aan modules voor verschillende doelgroepen zoals leerkrachten, 

kinderopvang en sportcoaches. 

 

De contacten met het Buddy Netwerk Den Haag zijn warm gebleven. Zo nu en dan worden nieuwe 

buddy’s getraind en ingezet. De samenwerking met stichting Kinderdiabetes en stichting Zorgeloos 

met diabetes naar school is voortgezet. Een van de acties betrof een presentatie over D-Support die 

we in 2019 wederom hebben gegeven tijdens een bijeenkomst van stichting Kinderdiabetes, met 

hele positieve reacties als gevolg. Verder zijn twee D-Supporters (Guusje Neijens en ondergetekende) 

opnieuw als medische begeleiders mee geweest op hun kinderdiabeteskamp. 

 

De webapplicatie en mobiele app konden in 2019 nog niet optimaal worden ingezet. Een omzetting 

naar een nieuwe techniek vroeg meer tijd en dus geduld. De verwachting is dat begin 2020 de 

webapplicatie en de app naar wens functioneren en dat maakt dat de slagkracht van D-Support sterk 

zal verbeteren. 

 

Ondertussen wordt stichting D-Support steeds meer herkend en erkend door organisaties en 

zorgverleners in Nederland die met kinderen met diabetes type 1  te maken hebben. 

 

Bij dezen wil ik iedereen bedanken die zich in 2019 op wat voor manier dan ook voor stichting D-

Support heeft ingezet. Samen maken we D-Support tot de organisatie waar we voor staan: 

Ondersteuning van gezinnen met een kind met diabetes in heel Nederland. We hebben in 2019 weer 

een aantal grote stappen gezet en met zoveel fijne mensen die zich inzetten, ga ik vol vertrouwen de 

verdere toekomst tegemoet! 

 

Agnes Clement-de Boers 

Kinderarts-diabetes 

Voorzitter stichting D-Support 
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1 Inleiding 
 

1.1 Het afgelopen jaar 

 

Terugkijkend op het jaar 2019, heeft D-Support bestuurlijk veel tijd besteed aan het begeleiden van 
de ontwikkeling en uitwerking van de webapplicatie en de mobiele app. Operationeel is hard gewerkt 
om contacten te leggen tussen gezinnen en oppassers. De meest praktische vorm van ondersteuning 
door stichting D-Support is namelijk het vinden van een geschikte oppas voor gezinnen met een kind 
met type 1 diabetes. Die oppas kan zorgen voor een adempauze voor ouders en kind, voor een 
veilige natuurlijke afstand tussen ouders en kind.  
 
In de afgelopen jaren is gebleken dat een deel van de ouders de inzet van een oppas niet kan 

betalen. Om voor alle gezinnen deze gezinsondersteuning binnen bereik te brengen, biedt D-Support 

hulp aan bij het zoeken naar financiële ondersteuning, zoals het Persoonsgebonden budget (pgb) en  

ondersteuningsfondsen. Door met name de sponsering van Stichting Rob M. Visser (Dex de 

Dialeeuw) ten behoeve van de vergoeding van de oppassers, is er voor een aantal gezinnen een 

ruimere mogelijkheid ontstaan om gebruik te maken van de ondersteuning van D-Support. 

 

De derde vorm van ondersteuning is het overnemen van het informeren van het sociale netwerk 
over de ‘basics’ van diabetes bij kinderen. De uitleg over diabetes aan leerkrachten, familie en 
kennissen is namelijk ontzettend belangrijk, maar ook tijdrovend. Dit verlies aan tijd kan voor een 
groot deel worden opgelost door een andere manier van kennisoverdracht. In 2019 is het gebruik 
van e-learning fors toegenomen. In de praktijk blijkt dat de e-learning effectief en efficiënt is op 
scholen en in de kinderopvang. Als medewerkers de e-learning doen alvorens dat het kind naar 
school of opvang gaat, bespaart dit ouders, diabetesverpleegkundigen en (kinder)thuiszorg veel tijd 
bij het geven van voorlichting en instructies. Naarmate het personeel van de school en kinderopvang 
vlotter leren het kind te begeleiden, des te minder druk ligt er op de – toch al schaarse – 
(kinder)thuiszorg bij het bezoeken van de kinderen op school en opvang. 
 
 

1.2 Bronnen voor het jaarverslag en jaarplan 
 

Het jaarverslag is tot stand gekomen op basis van de verslagen van de bestuursvergaderingen,  de 
beschikbare gegevens van de oppassers en de gezinnen en informatie van de (regio)coördinatoren. 
 
 

1.3 Doelstelling van dit jaarverslag 

 

De hoofddoelstelling van dit jaarverslag is om partners, overheid,  sponsors/subsidieverstrekkers, 
ouders, vrijwilligers en oppassers inzicht te geven in de resultaten van de activiteiten van stichting D-
Support in 2019. 
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1.4 Werkgebied 

 
In het overzicht van de matches, maar ook de plaatsen waar de trainingen hebben plaatsgevonden, is 
te zien dat ons werkgebied nog ‘lege plekken’ heeft in Nederland. Met het verwerven van nieuwe 
middelen hopen we daar in 2020 verandering in aan te brengen. 
 
 

1.5 Bestuurssamenstelling 

 
In 2019 bestond het bestuur uit: 

Agnes Clement, voorzitter en kinderarts JKZ 
Akbal Mohamed, penningmeester 
Auktje Reiffers, vicevoorzitter/secretaris 
Ralph Welcker, algemeen bestuurslid 

 
 

1.6 Samenwerking derden 

 
Stichting D-Support vindt het belangrijk dat de behandelteams vertrouwen hebben onze aanpak.  
D-Support zoekt nadrukkelijk de samenhang en de samenwerking met de lokale diabetesteams. 
 
In 2019 is de samenwerking met stichting JDRF geëvalueerd en is op basis van de goede ervaringen 
de samenwerking gecontinueerd. De samenwerking richt zich voornamelijk op het versterken van 
elkaar in de publicitaire activiteiten, onder andere via deelname aan informatiebijeenkomsten. 
 
Met een afvaardiging van het bestuur van stichting Kinderdiabetes is in principe afgesproken om in 
2020 nader te onderzoeken welke vormen mogelijk zijn om nauwer met elkaar samen te werken.  
 
Bij de klachtenfunctionaris zijn geen klachten binnen gekomen over 2019. 
 
 

1.7 Werving van oppaskandidaten 

 
De werving van oppaskandidaten gebeurt langs twee routes. De spontane aanmeldingen komen 
vanuit poliklinieken en diabetesinformatiebijeenkomsten en melden zich aan via de website. Daar 
waar het nodig is om actief te zoeken, wordt gebruikt gemaakt van de nieuwsbrief, sociale media, 
netwerken, informatiekanalen van hogescholen en universiteiten.  
 
Op 31 december 2019 stonden 64 nieuwe oppassers, cumulatief 318 opgeleide oppassers (2018 64 
nieuwe, cumulatief 254) geregistreerd bij D-Support. 
 
 

1.8 Inzet van oppassers 

 
De meeste gezinnen zetten hun oppas twee- à driemaal per maand in. Soms wordt de oppas ingezet 
om een weekendje weg te kunnen. In een van de gezinnen is voorzien in een maandelijks 
logeerweekend in een gastgezin. Het is ideaal gebleken om de oppas in te schakelen voor een 
schoolreisje en voor een sportdag.  
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Op 31 december 2019 stonden 24 nieuwe gezinnen geregistreerd, cumulatief 134 (in 2018: 27 
nieuwe gezinnen, cumulatief 110). 
 
In 2019 zijn er 4 oppassers gematcht. 
 
In 2019 werden er 35 nieuwe kinderen met een hulpvraag ingeschreven, cumulatie 127 (in 2018 35 
nieuwe kinderen, cumulatief 92). 
 
Koppelingen gezin-oppasser per 23 maart 2020: 

Jaar Actief Niet actief Totaal 

Onbekend 1 8 9 

2015 1 3 4 

2016 2 11 13 

2017 8 10 18 

2018 13 5 18 

2019 4 3 7 

Totaal 29 40 69 
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2 Kwaliteit in activiteiten en resultaten 
 
De stichting hanteert een kwaliteitsbeleid en zet alleen vrijwilligers en oppassers in die over 
voldoende basiskennis beschikken. Het curriculum voor de e-learning is aangepast aan de nieuwe 
standaarden en besproken met diabetesprofessionals, betrokken ouders en oppaskandidaten (die al 
dan niet zelf diabetes hebben).  
 
 

2.1 Scholing 
 

- Theoretische en praktische kennis over oppassen en over de dagelijkse diabeteszaken.  
- Afspraken over communicatie, werkwijze (wat is het kind gewend en waar vraagt de situatie 

om) en verantwoordelijkheden. 
- De e-Learning, die vanaf september 2017 beschikbaar was, is in 2019 door 106 mensen 

gevolgd. Er staan 289 unieke personen geregistreerd. 
 
De praktische trainingen zijn alle gegeven in de plaatselijke ziekenhuizen door de coördinator van  
D-Support in samenwerking met één van de lokale diabetesverpleegkundigen. In 2019 zijn de 
volgende trainingen in de vaardigheden gegeven: 

Leeuwarden: 17 deelnemers 
Alkmaar: 5 deelnemers 
Utrecht:  1 deelnemer (door omstandigheden waren er hier enige afmeldingen)  
 
 

2.2 Familienetwerktrainingen 

 
Vier gezinnen hebben hun familie en kennissen laten deelnemen aan de e-learning en de 
vaardighedentraining. Met deze toerusting kan het dagelijkse leven zo normaal mogelijk worden 
voortgezet, ondanks diabetes. Goed voor alle gezinsleden.  
 
Drie trainingen zijn gegeven aan personeel van scholen en BSO. Dit gebeurde in twee gevallen op 
verzoek van ouders en in één geval op verzoek van school. 
 
Deze 7 trainingen zijn gegeven in Vriezenveen (2x), Zaltbommel, Den Haag, Nagele, Bovenkarspel en 
Maasland. 
 
 

2.3 Overige ondersteuning 

 
De tweede vorm van ondersteuning aan gezinnen met een kind met diabetes is hulp en begeleiding 
bieden bij het aanvragen van financiële tegemoetkomingen.  
 
Achtergrond: Een gezin met een kind met diabetes wordt in meerdere opzichten financieel geraakt. 
Door extra kosten voor de behandeling, voor voeding, reiskosten naar het behandelcentrum, 
reiskosten naar en van school, opname en inkoop van vrije dagen, verlies van baan, toename van 
ziekte van de ouders/verzorgers. De mogelijkheden voor ontspanning nemen drastisch af en geld 
voor adequate oppas is er vaak minder dan gewenst. Er zijn voorzieningen voor financiële 
ondersteuning die juist in het leven zijn geroepen om gezinnen als deze te ondersteunen. Stichting  
D-Support signaleert dat er onevenredig weinig gebruikt wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Door 
de hoge druk in het gezin en de regelmoeheid van de ouders/verzorgers. Om de oppas (eerste vorm 
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van ondersteuning) letterlijk betaalbaar te maken biedt D-Support ondersteuning bij deze 
aanvraagprocedures.  
 
Concreet in 2019: 
4x aanvraag PGB op basis van de zorg voor een kind met T1DM begeleidt, 4x succesvol. 
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3 Personeelsbeleid 
 

3.1 Medewerkers 

 
Stichting D-Support had geen personeel in loondienst in 2019. De coördinerende werkzaamheden 
werden door twee freelancers gedaan op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De 
administratieve ondersteuning door een vrijwilliger. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die op 
oproepbasis beschikbaar zijn voor ondersteuning bij bijvoorbeeld voorlichtingsactiviteiten, 
presentaties en beheer van sociale media. Voor de regio Zuidoost Brabant was Christel Hendriks het  
eerste aanspreekpunt. Zij is eind 2019 teruggetreden. Voor 2020 verzorgt zij nog een bijeenkomst in 
de provincie Brabant. 
 
Guusje Neijens, diabetesverpleegkundige,  werkt voor D Support als coördinator en trainer.  
Gretha Stelpstra is vanaf september werkzaam als vrijwilliger voor met name de webapplicatie.  
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4 Regionaal werken 
 

4.1 Regionale bijeenkomst voor moeders, Noord Brabant 

 
Als je kind diabetes heeft, hoor je in het ziekenhuis alles over koolhydraten tellen, ratio’s, HbA1c en 
insulinegevoeligheid. Er is echter minder aandacht voor het delen van ervaringen en contact met 
andere ouders. Daarom heeft stichting D-Support in juni 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor 
moeders met een kind met T1D in de regio Zuidoost Brabant. In plaats van in een ziekenhuis heeft 
deze bijeenkomst in een lunchcafé plaatsgevonden voor een ontspannen huiskamergevoel. Twee 
professionals (een orthopedagoge en een gezondheidszorgpsychologe verbonden aan Kidz&Ko) 
hebben het inhoudelijke deel voor hun rekening genomen en daarnaast was er alle ruimte om vragen 
te stellen, ervaringen uit te wisselen en samen een kop koffie/thee te drinken.  
Het was een geslaagde bijeenkomst met een hoge opkomst. Uit het aantal aanmeldingen blijkt dat 
meerdere ouders behoefte hebben aan het uitwisselen van ervaringen op een laagdrempelige 
manier buiten het ziekenhuis om.  
 
Uit de reacties op de geplaatste poll in de Facebookgroep van ouders met T1D kinderen blijkt dat er 
vanuit het hele land behoefte is, maar dat de afstand voor velen een drempel is. Regionale 
organisatie voor dit soort bijeenkomsten lijkt passend. D-Support is samen met stichting 
Kinderdiabetes aan het inventariseren hoe hieraan vorm gegeven kan worden. D-Support zal in 
dezelfde regio (Eindhoven-Helmond) in 2020 een vervolgbijeenkomst organiseren. 
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5 Communicatie en voorlichting 
 

5.1 Website 

 
Het jaar 2019 stond geheel in het teken van de webapplicatie en de mobiele app. 
 
 

5.2 Presentaties 

 
Januari:   Nieuwjaarsbijeenkomst Diabetes Vereniging Nederland (DVN) in Voorburg 
           DVN Sugarkidsactiviteit in SnowWorld in Landgraaf 
Maart:    V&VN Diabeteszorg kennisdag voor diabetesverpleegkundigen 
Maart-April:  4 bijeenkomsten van JDR (meet-ups)  
 

 
Foto ondertekening samenwerkingsovereenkomst JDRF 
 
April de 3e  JDRF bijeenkomst en presentatie eerste versie app 
Mei:    Rotary Zoetermeer  
Mei:    Diabeteskinderkamp stichting Kinderdiabetes  
Juni:    JDRF Walk 
             V&VN Diabeteszorg symposium voor (kinder)diabetesverpleegkundigen  
Juli:    Bas van de Goor Foundation voetbalcup voor kinderen met diabetes 
Augustus:   Open dag Radboud Universiteit Nijmegen  
April en november:  Symposium van stichting Kinderdiabetes ‘Safely into the Rainbow’  
November:   DVN Sugarkidsactiviteit in SnowWorld in Landgraaf 
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PEAK bijeenkomst van JDRF op 14 november in Apeldoorn, waarbij het 5-jarig bestaan van D-Support 
werd gevierd. 
 
Interview met het bestuur van D-Support in het kader van Diabetes TV 
(https://www.diabetestype1.nl/blogs/dagelijks-leven/209-overzicht-afleveringen-diabetes-tv) 
 
 

https://www.diabetestype1.nl/blogs/dagelijks-leven/209-overzicht-afleveringen-diabetes-tv
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5.3 Publicaties 

 
Tijdschrift DIACTUEEL, uitgave van Mediq Direct Diabetes editie voor klanten  
Tijdschrift DIACTUEEL voor Professionals, editie voor professionals  
Website Diabetesvereniging Nederland  
Website Diabetestype1.nl Community site voor mensen met type1 diabetes  
Website Nederlandse Diabetesfederatie 
Stichting Eéndiabetes 
Website stichting Kinderdiabetes  
Diverse posts in de internetomgeving “Suikerplein” voor kinderen met diabetes en hun ouders van de 
ziekenhuizen JKZ Den Haag, Diabetes Centraal Utrecht en Kinderdiabetescentrum Nijmegen.  
 
 

5.4 Sociale Media   

 
D-Support is actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.   
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6 Financiën 
 

In 2019 zijn meerdere initiatieven ondernomen bij subsidieverstrekkers om aan de hand van een 
projectplan middelen te verkrijgen, zodat gezinnen met een laag budget ook gebruik kunnen maken 
van de oppas mogelijkheid van D-Support. Deels kan dit via een PGB vanuit de Jeugdwet, 
Zorgverzekeringswet of WLZ. Echter, scholing van de oppas en de matching vragen ook tijd en is te 
veel om deze taak alleen door vrijwilligers te laten uitvoeren.  
 
In januari 2019 werd D-Support genomineerd voor de Peter J. Lagro-prijs die jaarlijks door Transavia 
wordt uitgereikt. D-Support werd tweede en heeft de prijs dus helaas niet gewonnen.    
 
In maart 2019 heeft D-Support de SANOFI Diabetesinnovatieprijs gewonnen. Met deze bijdrage kon 
de e-learning verder ontwikkeld worden.  
 
De jaarrekening 2019 treft u separaat aan op de website. 


