Zorgtraject diabetes type 2

VOORWAARDEN
- diabetes type 2
- 1 of 2 insuline-injecties per dag
- onvoldoende controle bij max. orale behandeling,
waarbij insulinebehandeling overwogen wordt
- patiënt, huisarts en specialist ondertekenen contract
- GMD bij huisarts die contract ondertekent
- minstens 2 consultaties per jaar bij huisarts
minstens 1 consultatie per jaar bij specialist
Wat zijn de voordelen van een zorgtraject?
 Raadplegingen bij de huisarts en bij de specialist
worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds
tijdens de duur van het zorgtraject.
 De patiënt krijgt alle nodige informatie om zijn ziekte
zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl,
geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …)
door middel van een persoonlijk zorgplan.
 Naargelang de ziekte krijgt de patiënt toegang tot
raadplegingen bij een diëtist, een podoloog,
diabeteseducator, …
 patiënten met een zorgtraject diabetes die een behandeling met
insuline of een incretine-mimeticum beginnen of hebben, kunnen
op basis van een voorschrift van de huisarts volgend
zelfzorgmateriaal gratis bekomen in de apotheek:
- 1 glucosemeter (hernieuwbaar na 3 jaar)
- 3 x 50 glucosestrips en 100 lancetten
(hernieuwbaar na 6 maanden)
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HET VOORSCHRIFT VOOR ZELFZORGMATERIAAL
- opgesteld door huisarts
- voorgeschreven zelfzorgmateriaal + vermelding
“zorgtraject diabetes”
- indien ook een glucosemeter voorgeschreven:
+ attest van diabeteseducator (aan het VS te hechten)

LIJST VAN GENEESMIDDELEN
Voor patiënten in het zorgtraject diabetes zijn een aantal
specialiteiten, waarvoor anders een attest vereist is voor
terugbetaling, vergoedbaar mits melding door
de arts “zorgtraject diabetes” op het voorschrift.
Hoe wordt een “zorgtrajectcontract” opgestart?
 Het contract is een geschreven verbintenis voor 4 jaar.
 Het moet getekend worden door 3 personen:
- patiënt
- huisarts
- specialist
 De huisarts zal een kopie van het getekende
contract opsturen naar het ziekenfonds.
 Op de datum dat het ziekenfonds de kopie,
ontvangt, begint het zorgtraject te lopen.
 De adviserend geneesheer van het ziekenfonds
laat aan de patiënt en de artsen weten wanneer
het contract start.

