MARYSE (VRIJWILLIGER)
“Ik heb zelf diabetes en ga er goed mee om. Daarom ben ik actief
voor D-Support.”

WAAROM D-SUPPORT
Ouder(s) met een kind met diabetes hebben 24/7 de zorg
voor hun kind. Ongemerkt blijven veel ouders zelf meestal
dicht bij hun kind omdat een overdracht complex is en veel
tijd vraagt. Ouders die geen afstand of adempauze (kunnen)
nemen worden vaak overbelast. Dat raakt het hele gezin.
Stichting D-Support gelooft dat binnen het gezin juist ver-

OP ZOEK NAAR GESCHIKTE,
DESKUNDIGE OPPAS?

lichting gebracht kan worden met veilige en praktische

Gezinnen die op zoek zijn naar een geschikte, deskundige

kennissen van het gezin. Zodat zij een betrouwbare oppas,

oppas voor hun kind met diabetes (en eventueel broer

logeeradres of buddy kunnen zijn.

ondersteuning. Zoals het vinden van een geschikte oppas
en geven van training in het omgaan met diabetes voor

of zus), kunnen zich inschrijven via www.d-support.org
waarna we contact opnemen.
Tarieven: registratie en bemiddeling: € 60.
Oppastarieven: Het gezin spreekt samen met de oppasser
het tarief af; stichting D-Support adviseert de richtlijnen
van het Nibud te hanteren, zie www.nibud.nl

STICHTING D-SUPPORT VINDT, VERBINDT,
VERLICHT EN VERSTERKT GEZINNEN MET
EEN OF MEER KINDEREN MET DIABETES.

OP ZOEK NAAR EEN OPPASADRES?

Informatie:

Wie wil oppassen bij een gezin met een kind met

Karin van Leeuwen - karin.vanleeuwen@d-support.org

diabetes (en eventueel broer of zus), meldt zich aan via

Christel Hendriks - christel.hendriks@d-support.org

www.d-support.org waarna we contact opnemen voor

Algemene informatie - info@d-support.org

Guusje Neijens - guusje.neijens@d-support.org

een intake en training. Om vervolgens op zoek te gaan
naar een oppasadres.
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WAT BIEDT D-SUPPORT

ORGANISATIE D-SUPPORT

Gezinnen

Stichting D-Support is samen met Kinderdiabetescentrum

Stichting D-Support biedt een geschikte en deskundige

Nijmegen (KDCN) en Den Haag (JKZ/HAGA) gestart. De artsen

oppas aan gezinnen met een kind met diabetes zodat ouders

en diabetesverpleegkundigen hebben dagelijks van dichtbij

hun emotionele veerkracht behouden. Betrouwbaarheid,

te maken met de impact van diabetes in een gezin.

AGNES CLEMENT-DE BOERS
Kinderdiabetesarts en
voorzitter D-Support

deskundigheid en praktische betrokkenheid zijn de speerpunten van onze stichting. De match tussen het gezin en

De professionals, betrokkenen en vrijwilligers maken mogelijk

de oppasser staat daarbij centraal. De nadruk ligt op veilige

dat ouders en verzorgers van een kind met diabetes een

diabetesondersteuning om de ouder/verzorger even het

passende ondersteuning krijgen.

gevoel van ‘vrij’ zijn te geven. Er wordt een normaal oppas-

Stichting D-Support verzorgt administratie, intake, Verklaring

tarief door het gezin betaald. D-Support biedt ook de moge-

omtrent Gedrag, training, toetsing, match en desgewenst

lijkheid om kennissen, familie of eigen oppas te scholen en te

hulp bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

regiocoördinatoren
GUUsje neIJens
(Kinder)diabetesverpleegkundige
en projectcoördinator

begeleiden. Tevens kunnen wij bemiddelen bij aanvragen
financiële ondersteuning.

Oppassers
De oppaskandidaten (met of zonder diabetes) die zich aanmelden bij Stichting D-Support krijgen een intake en een scholing.
Daarna wordt gezocht naar een passend oppasadres.

HERKENBAAR EN DICHTBIJ
Stichting D-Support werkt met regiocoördinatoren. Per regio
wordt samengewerkt met diabetespoli’s van ziekenhuizen,
vrijwilligers en donateurs. Om gericht een gezin aan een

karin van leeuwen
Ouder van een kind met
diabetes en regiocoördinator
Midden-Brabant

oppas te matchen of de omgeving te trainen. Daardoor wordt

Christel Hendriks

de druk in een gezin met een kind met diabetes verlicht.

Ouder van een kind met
diabetes en regiocoördinator
Zuid-Oost Brabant

KARIN (OUDER)
“Voor mijn dochter met diabetes had ik verschillende oppassers.
Met weinig kennis van diabetes. Vandaar dat ik een aanvraag
heb gedaan bij D-Support. En met succes! We hebben nu een
leuke en deskundige oppas die zelf diabetes heeft. Waardoor ze

TALITHA (OPPAS)

bijvoorbeeld goed begrijpt wat een hypo/hyper is en ook weet

“Oppassen op kinderen vind ik altijd al leuk. Voor de ouders

hoe ze daarop moet reageren. Zo kan ik met een gerust hart van

en het kind met diabetes is het natuurlijk extra fijn als er een

huis. En voor mijn dochter een feest van herkenning als ze samen

oppas is die snapt wat een hypo/hyper is en die ook goed weet

eten met hun priktasjes op tafel.”

wat er dan moet gebeuren.”

