
 

Zorgtraject Diabetes type 2 

OPVOLGINGSPLAN 

 
 

  

 Onderwerp Frequentie 

1 Doen begrijpen van de ziekte en van de geplande 
zorgbegeleiding 

Tijdens consultaties 

2 Motiveren van de patiënt en verwerving van de steun 
van zijn omgeving 

Tijdens consultaties, regelmatig 
peilen 

3 Gezonde levensstijl 
 

 Sedentariteit: fysieke activiteit aanmoedigen 

 Tabakgebruik: rookstop 

 Ongezonde voeding: gezonde aanpassingen 
doorvoeren 

 Obesitas: gewichtsreductie stimuleren 
 

Driemaandelijks 
 
(Doorverwijzing diabeteseducator: 
volgens regelgeving RIZIV) 
(Dieetadvies: doorverwijzing diëtist 
2x 30’/jaar) 

4 Opvolgen en behandelen van, eventueel farmacologisch:  

 Glycemie  Driemaandelijks 
 

 HbA1c <7% Driemaandelijks 

 Lipiden (LDL-cholesterol < 100 mg/dl of zelfs <70 
mg/dl indien majeure cardio-vasculair risico: 
statines) 

Jaarlijks 

 Bloeddruk (<130/80mmHg, <125/75 mmHg indien 
proteïnurie >1g/dag) 

Driemaandelijks  

 Geneesmiddelen om het risico op trombose tegen 
te gaan 

Driemaandelijks? 

 Overgewicht: -5 tot 10 % tijdens het eerste jaar Driemaandelijks 

 Tabakgebruik: rookstop  Driemaandelijks 

 Infecties Driemaandelijks 

5 Biologische controles 
 

 

 HbA1c Driemaandelijks  

 Lipiden: totaal cholesterol (HDL + berekend LDL) en 
triglyceriden 

Jaarlijks 

6 Onderzoek op complicaties 
 

 

 Anamnese: klachten van ischemisch hartlijden, 
neuropathische of ischemische pijnen in onderste 
ledematen, sexuele stoornissen… 

Jaarlijks 
 

 bloed en urineonderzoek: microalbuminurie, 
creatinine, creatinineklaring 

Jaarlijks 



 Oogfundusonderzoek door oogarts Jaarlijks 

 Onderzoek van voeten Jaarlijks 
Bij verhoogd risico: driemaandelijks 
 
(Doorverwijzing naar podoloog:  
2x45’/jaar voor risicogroepen 1-2a-
2b-3) 

7 Inenten tegen   

 Griep Jaarlijks  

 Pneumokokken Jaarlijks? 

8 Rijbewijs  

Invullen van rijgeschiktheidsattest voor patiënten in 
groep 1 (privaat vervoer) 
 

< 50 jaar: rijbewijs max. 5 jaar geldig 
> 50 jaar: rijbewijs max. 3 jaar geldig 
 

(Voor patiënten in groep 2 (professioneel vervoer) wordt 

het rijgeschiktheidsattest afgeleverd door een keurend 

arts (geneesheer van het Rijks Administratief 

Gezondheidscentrum) of erkende arbeidsgeneeskundige 

dienst) 

(Rijbewijs max. 3 jaar geldig) 
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