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Zorgtraject diabetes

Beste patiënt

Uw arts heeft beslist dat u in aanmerking komt om een 
zorgtraject diabetes op te starten. Een zorgtraject diabetes 
organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de 
opvolging van uw diabetes type 2. Het gaat om een contract 
dat door 3 partijen ondertekend wordt: u als patiënt, uw 
huisarts en de endocrinoloog/diabetoloog. Het traject begint na 
goedkeuring van het  ‘zorgtrajectcontract’ door uw ziekenfonds 
en blijft lopen zolang u aan de voorwaarden voldoet. 

Het team endocrinologie-diabetologie

Voorwaarden
• Een globaal medisch dossier hebben bij uw huisarts
• Minimum 2 raadplegingen bij uw huisarts per jaar
• Minimum 1 raadpleging bij de diabetoloog per jaar

Voordelen
• Volledige terugbetaling van uw raadpleging bij 

de diabetoloog en de huisarts op voorwaarde dat de 
raadpleging uw diabetes betreft

• Volledige terugbetaling van uw diabetesmedicatie 

Bijkomende voordelen mits een voorschrift van uw 
huisarts voor:
• Volledig terugbetaalde begeleiding door een  

1°lijnsdiabeteseducator (in totaal 5 keer 30 minuten per jaar)  
zie* pagina 3

• Gedeeltelijke terugbetaling voor 2 raadplegingen per jaar bij 
een diëtist en een podoloog zie** pagina 3

• Indien uw behandeling een inspuiting vereist, is er 
terugbetaling voor zelfcontrolemateriaal (150 strips + 100 
lancetten per 6 maand) zie*** pagina 3
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Wat moet u doen?
Het contract zelf ondertekenen en bezorgen aan uw 
huisarts die dit ook ondertekent en een kopie bezorgt aan uw 
ziekenfonds. 

Uw huisarts kiest in overleg met u een diabeteseducator. 
Dit is een verpleegkundige of diëtist, speciaal opgeleid om u te 
begeleiden bij het opvolgen van uw diabetes:
-dit kan uw eigen thuisverpleegkundige zijn als hij/zij deze 
opleiding gevolgd heeft
- of iemand waarmee uw huisarts vaak samenwerkt
- of contacteer de dienst thuisverpleging van uw ziekenfonds 
voor begeleiding door hun diabeteseducator
 
Vraag uw huisarts alvast een *voorschrift diabeteseducatie 
dat u bezorgt aan deze diabeteseducator. Let wel: pas nà de 
goedkeuring van het zorgtrajectcontract door het ziekenfonds 
zal de diabeteseducator bij u thuis komen. In afwachting van 
dit bezoek hoeft u geen verdere stappen te ondernemen. Het 
voorschrift moet wel elk kalenderjaar vernieuwd worden.

Indien gewenst vraagt u bijkomend een **voorschrift voor 2 
gedeeltelijk terugbetaalde raadplegingen per jaar bij: 
- een diëtist (tenzij uw educator een diëtist is) 
- een podoloog  

Als uw behandeling een inspuiting bevat, kunt u 2 
keer per jaar met een ***voorschrift van uw huisarts 
zelfcontrolemateriaal (150 strips +100 lancetten) afhalen bij 
uw apotheek. 
In andere gevallen kunt u zonder voorschrift 
zelfcontrolemateriaal aankopen (via apotheek, 
thuiszorgwinkel of Diabetesliga (https://shop.diabetes.be)
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Contact
CAMPUS RUMBEKE 
Deltalaan 1, Roeselare 
Secretariaat endocrinologie-diabetologie
Afspraak diabetesspecialist
t 051 23 74 30

CAMPUS REMBERT TORHOUT, SINT-REMBERTLAAN 
21
Sint-Rembertlaan 21 in Torhout
Secretariaat inwendige geneeskunde
Afspraak diabetesspecialist
t  050 23 24 01

CAMPUS MENEN 
Oude-Leielaan 6, Menen
Secretariaat inwendige geneeskunde
Afspraak diabetesspecialist
t  056 52 22 43

Artsen
Dr. Xavier-Philippe Aers
Dr. Francis Duyck
Dr. Aleksander Lorenc
Dr. Katrien Spincemaille
Dr. Jan Van den Saffele 

www.azdelta.be  
www.zorgtraject.be/NL/

Bron: diabeteskliniek


