Contact
Bezoekadres Jan Tooropstraat 164 · 1061 AE Amsterdam
Diaboss is gevestigd in OLVG, locatie West. Er zijn (betaalde)
parkeerplaatsen beschikbaar. Volg route 24.
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur
Postadres Postbus 9243 · 1006 AE Amsterdam
Telefoon 020 - 510 80 90
Dit is tevens het spoednummer en is 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Je kunt in spoedgevallen natuurlijk ook altijd 112 bellen.
Fax 020 - 510 89 34
E-mail info@diaboss.nl
Website www.diaboss.nl
Volg ons op Twitter: @diaboss020
Diaboss is een initiatief van de Amsterdamse ziekenhuizen
OLVG en het BovenIJ ziekenhuis

Boven

ziekenhuis

Het behandelcentrum voor
kinderen en jongvolwassenen
met diabetes in Amsterdam
Diabetes is een aandoening waarvoor je altijd
medicijnen nodig hebt, levenslang. De aandoening
heeft grote impact op je leven en op dat van je
familie. Je kunt het niet een dag uitschakelen.
Hoe kun je ervoor zorgen dat je met diabetes zoveel
mogelijk een normaal leven leidt? Hoe bepaal je zelf
wat de invloed van diabetes is op je leven? Diaboss
beantwoordt deze vragen en helpt je hierbij.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
voor spoedgevallen op 020 - 510 80 90

Diaboss:
samen diabetes de baas
Diaboss is hét behandelcentrum
voor kinderen en jong
volwassenen met diabetes in
Amsterdam. Hier krijgen
kinderen en jongvolwassenen
met alle vormen van diabetes
24 uur per dag, 7 dagen per
week zorg en ondersteuning bij
vragen en problemen. Daarvoor
werken kinderartsen, verpleegkundigen, internisten, diëtisten,
psychologen nauw met elkaar
samen. Diaboss leert je zoveel
mogelijk zelf de verantwoor
delijkheid te nemen. Zo voorkomen we dat je ziek wordt van
de diabetes en zorgen we dat je
leven zo gewoon mogelijk is.

Een initiatief van twee
Amsterdamse ziekenhuizen
Diaboss is een initiatief van
de kinderdiabetesteams van
OLVG en het BovenIJ ziekenhuis. Wij hebben onze expertise en ervaring in één
centrum gebundeld om de
zorg voor kinderen en jong
volwassenen met diabetes

continu te verbeteren en jou
de best mogelijke zorg te
bieden.

Medische behandeling
Het deskundige en ervaren
diabetesteam van kinderartsen
en verpleegkundigen werkt
met de nieuwste technieken
en een breed scala aan
behandelmethoden. Zo
ontvang je de zorg die het
beste bij jou past.
Een behandeling bij Diaboss
is maatwerk: alles wordt
afgestemd op jouw persoonlijke
situatie. Ook doet Diaboss er
alles aan om toekomstige
problemen en complicaties te
voorkomen. Daarbij hoort ook
dat we je gezondheid
goed in de gaten
houden en je regelmatig onderzoeken.

Ziekenhuisopname
Diaboss is gehuisvest in OLVG,
locatie West. Het ziekenhuis is
dus altijd dichtbij, als opname
nodig is. Ook kun je worden
opgenomen in OLVG, locatie
Oost.

gezondheid. Ten slotte betrekt
en begeleidt Diaboss indien
gewenst ook je sociale
omgeving. Denk bijvoorbeeld
aan broers en zussen, school,
vrienden en anderen die
dichtbij je staan.

Persoonlijke begeleiding en
coaching voor het hele gezin

Je eigen gegevens
elektronisch beschikbaar

In Diaboss gaan we een stap
verder dan alleen medische
behandeling. Indien gewenst en
waar nodig krijg je namelijk ook
persoonlijke begeleiding en
coaching. Ook je ouders kunnen
begeleiding krijgen. Als je nog
kind bent is de rol van je ouders
enorm belangrijk bij het op peil
houden van jouw

Diaboss beschikt over een
elektronisch patiëntendossier.
Alleen het diabetesteam heeft
toegang tot je dossier en je
privacy is optimaal beschermd.
Je kunt inzage krijgen in je
eigen dossier. Neem voor deze
rechten contact op met Diaboss.

Diaboss vergoed door
verzekering
Alle zorgverzekeraars
vergoeden de zorg bij Diaboss.

