
STAPPENPLAN VOOR DE HUISARTS
ZORGTRAJECT

DIABETES MELLITUS TYPE 2

VOORWAARDEN

• diabetes type 2
• 1-2 injecties insuline per dag of
• behandeling met een incretinemimeticum of
• maximale orale therapie
(injecties of incretinemimetica worden overwogen)MEDISCH

• NIET diabetes type 1
• NIET zwanger of zwangerschapswens
• NIET > 2 injecties per dag

Startdatum zorgtraject = datum ontvangst bij adviserend geneesheer
3 dagen na verzending brief
Duur zorgtraject = 4 jaar

• insuline, insulinepen (gratis bij educator of huisarts),
GLP-1 analogen

• naaldjes te betalen door patiënt

ondertekening contract door patiënt, huisarts
en endocrinoloog (of internist conventiecentrum)

GMD bij de huisarts (< 12 maand)

patiënt in staat tot ambulante follow-up

minimum 1 consultatie per jaar bij specialist
minimum 2 consultaties per jaar bij huisarts

ANDERE

patiënt heeft contract mee, ondertekend door specialist

huisarts tekent contract

noteer begin en einddatum zorgtraject in dossier patiënt

huisarts stuurt kopie naar adviserend geneesheer
en bewaart origineel in GMD

STAP 2

Huisarts en patiënt plannen educatie en keuze educator
Voorschrift opstarteducatie (1)
• 2,5 uur - 5 sessies
• max. 10 sessies per jaar: bijkomende sessie 2,5 uur
te bepalen door huisarts

• educator kan u begeleiden in het nagaan welke educatie
mogelijk is voor de patiënt

Zelfzorgmateriaal (2)
• R/ zorgtraject diabetes, glucometer, 150 strips
en 100 lancetten

Voorschrift geneesmiddelen (3)
• geen attesten meer voor B/F medicatie
(limitatieve lijst)

• R/ ZTD (per specialiteit)
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PRAKTISCH STAPPENPLAN

patiënt akkoord > patiënt tekent contract

geen GMD> opstellen binnen 12 maanden

huisarts stelt zorgplan op met patiënt en bespreekt
educatiemogelijkheden

meegeven met patiënt: contract, verwijsbrief, labo
en indien beschikbaar zorgplanning

specialist ziet patiënt, tekent contract en deelt advies en
streefdoelen via verslagbrief mee

zorgtraject overlopen met patiënt:
voorwaarden, doelstellingen en voordelen

huisarts verwijst patiënt door naar specialist

STAP 1

LMN PANACEA

voordelen zorgtraject voor patiënt zijn:
• remgeld huisartsen en specialist terugbetaald
• zelfzorgmateriaal
• gratis diabeteseducatie
• enkel remgeld bij diëtiek en podologie-sessies



LMN PANACEA

VERDERE OPVOLGING PATIËNT

volgens opvolgdocument
+ jaarlijks onderzoek op complicaties
• cardiovasculair
• nefropathie
• retinopathie
• diabetische voet
• neuropathische pijnen onderste ledematen
• sexuele dysfunctie

• griep
• pneumokokken

• strips en lancetten na 6 maanden
• R/ zorgtraject diabetes, 150 strips en 100 lancetten
hernieuwing

• glucometer na 3 jaar (attest educator nodig)

OPVOLGING

• geen attesten meer voor B/F medicatie
(limitatieve lijst)

• R/ ZTD (per specialiteit)

heeft u vragen, contacteer dan de zorgtrajectpromotor
Els De Clercq
tel. 0474 09 85 53
ztp.elsdeclercq@skynet.be
alle standaarddocumenten zijn beschikbaar op
www.zorgtrajectenovl.be onder LMN Panacea

VRAGEN

patiënt neemt voorschrift 1 mee naar educator
patiënt neemt voorschrift 2 en 3 + attest educatormee
naar apotheker of mediotheek

meer educatie
• opvolg-educatie: max. 2x 30min/jaar
• extra educatie: max. 4x 30min/jaar
• op voorschrift van huisarts
• voorschrijven per sessie (30min)
• verslag per educatie in GMD
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EDUCATIE VERPLICHT BIJ

- opstart insuline of incretinemimeticum min. 5x 30min
- overgang van 1 naar 2 injecties insuline min. 2x 30min
- HbA1c > 7,5% (58mmol/mol) min. 2x 30min
- hernieuwing/wijziging glucometer max. 1x 30min

diëtiek
• 2x 30min per kalenderjaar
• op voorschrift van huisarts
• R/ zorgtraject diabetes
• sessies worden terugbetaald, excl. remgeld
• verslag diëtist in GMD

podologie
• 2x 45min per kalenderjaar
• op voorschrift van huisarts
• R/ zorgtraject diabetes + risicogroep
• sessies worden terugbetaald, excl. remgeld
• verslag podoloog in GMD

VACCINATIES

• aangepast rijbewijs voor iedereen met diagnose
diabetesRIJBEWIJS

verplichte registratie parameters in EMD:
HbA1c, BMI, BD, LDLREGISTRATIE

HERNIEUWING
MATERIAAL

MEDICATIE


