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Stappenplan HUISARTS zorgtraject diabetes mellitus type 2 

 

Inclusiecriteria 

✓ 1 of 2 insuline-/incretine-injecties per dag  

✓ onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, 

waarbij incretine-/insulinebehandeling overwogen wordt 

 

✓ NIET type 1 diabetes 

✓ NIET zwanger of zwangerschapswens 

✓ NIET > 2 injecties / dag 

 
Eerste contact HA- patiënt 
 
 
 Zorgdossier meegeven met de 
patiënt, om mee te nemen naar alle 

zorgverleners 

✓ Patiënt informeren over de zorgtrajecten 

✓ Contract overlopen en patiënt laten tekenen 

✓ Opvolgplan opmaken samen met de patiënt 

✓ Patiënt doorverwijzen naar een endocrinoloog* 

 

✓ Nagaan of de patiënt al een GMD bij u heeft, anders één 

aanleggen 

 

Tweede contact HA- patiënt 

✓ Patiënt heeft het contract mee, ondertekend door de 

endocrinoloog 

✓ Zelf het contract tekenen 

✓ Origineel contract in het GMD bewaren 

✓ Kopie van het contract opsturen naar de adviserend 

geneesheer 

✓ Begindatum van het contract noteren in het zorgdossier 

en/of GMD/EMD 

Start Zorgtraject =  datum van ontvangst bij de adviserend geneesheer 

Zelfzorgmateriaal 
 

✓ Voorschrift zelfzorgmateriaal (enkel voor patiënten met 
insuline / inspuitbare incretine): 

o Eerste voorschrift  
▪ R/ startpakket zelfzorgmateriaal zorgtraject 

diabetes 
▪ Met attest van de educator 

o Verlenging voorschrift zelfzorgmateriaal: 
▪ Om de 6 maanden 

▪ R/ hernieuwing zelfzorgmateriaal zorgtraject 
diabetes 

✓ Voorschrift glucosemeter (enkel voor patiënten met 
insuline / inspuitbare incretine): 

o Na 3 jaar 
o R/ glucosemeter zorgtraject diabetes 
o Met attest van de educator 

Paramedische consulten: 

Risicogroep 1 2a 2b 
3 

en/of 

Neuropathie 

Ja: uit 

10g 

mono-

filament 

ja ja  

Orthopedische 

misvorming 
 licht ernstig Ja 

Vaatlijden    Ja 

Vroegere 

voetwonde of 

amputatie 

   ja 

 

✓ Telefonisch contact opnemen met een educator* 

✓ Voorschrift diabeteseducatie: 

o 1ste lijn: aantal sessies specificeren (max. 5) 

o 2de lijn: opgelet, geldig voor 12 maanden 

✓ Voorschrift diëtetiek* (indien nodig): 
o 2x 30 min /jaar  

o R/ zorgtraject diabetes 

✓ Voorschrift podologie* (indien nodig): 
o 2x 45 min /jaar 
o R/ zorgtraject diabetes 

o Risicogroep vermelden (1, 2a, 2b, 3) 

Opvolging van de patiënt: 
 

✓ Voorschrift B/F medicatie:  

o Nagaan op de limitatieve lijst 

o R/ zorgtraject diabetes 

Uw patiënt heeft recht op volledige terugbetaling van ALLE 
consultaties bij u en de endocrinoloog.  
Er geldt wel een minimum van 2 contacten/jaar met de huisarts en 
1 consultatie/jaar bij de endocrinoloog. 

Bijhouden in GMD: 

- HbA1c 

- BMI 

- Bloeddruk 

- LDL-cholesterol 

 

http://lmn-cwv.be/contact-zorgverleners

