
STAPPENPLAN ZORGTRAJECT 
 

ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 

Eerste patiëntencontact: 
 Contract met patiënt bespreken en tekenen 
 Opvolgdocument invullen en doelstellingen 

bespreken 
 Patiënt doorverwijzen naar de endocrinoloog 
 
 Voorschrift educatie 

1e lijn: soort educatie aankruisen 
(2e lijn: opgelet: geldig voor 12 maanden) 

 Telefonisch contact nemen met educator 
 
 Voorschrift materiaal: 

- 100 lancetten en 150 strookjes 
- Glucosemeter 
- insulinepen 

 Voorschriften met vermelding “zorgtraject 
diabetes” 

 
 Bovenstaande papieren bundelen in de 

communicatiemap 
 Patiënt neemt de communicatiemap mee naar de 

endocrinoloog, de educator en alle andere 
zorgverleners 

 
Tweede patiëntencontact: 
 Patiënt brengt getekend contract terug mee van bij 

de endocrinoloog/endocrinoloog stuurde het op 
 Begin- en einddatum contract noteren 
 Origineel contract in het GMD bewaren 
 Kopie van het contract naar de adviseur sturen 
 Nazicht educatie-opstart 
 
En verder: 
 Patiënt zien in functie van de diabetesopvolging 
 Educatie verder voorschrijven volgens noodzaak 
 Om de 6 maanden nieuw voorschrift materiaal  
 Eventueel nieuw voorschrift glucosemeter 
 Jaarlijks consult bij endocrinoloog 
 Consult bij diëtist voorschrijven - voorschrift met 

vermelding “zorgtraject diabetes” 
 Consult bij podoloog voorschrijven - voorschrift met 

vermelding “zorgtraject diabetes” + risicogroep 
patiënt vermelden 

 
Educatie diabetes is verplicht: 
 Bij opstart van het zorgtraject diabetes (als de 

patiënt nooit eerder starteducatie kreeg) 
 Bij overschakeling van 1 naar 2 insuline inspuitingen 
 Wanneer het HbA1C meer bedraagt dan 58 

mmol/mol (7.5 %) 
 Bij vernieuwing glucosemeter 

 

ZORGTRAJECT CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE 

Eerste patiëntencontact: 
 Contract met patiënt bespreken en tekenen 
 Opvolgplan en doelstellingen bespreken 
 Patiënt doorverwijzen naar de nefroloog 

 
Tweede patiëntencontact: 
 Patiënt brengt getekend contract terug mee van 

bij de nefroloog of de nefroloog stuurt het op 
 Begin- en einddatum contract noteren 
 Origineel contract in het GMD bewaren 
 Kopie van het contract naar de adviseur sturen 
 Voorschrift opmaken voor een bloeddrukmeter 
 Standaardformulier voor bloeddrukmetingen 

meegeven met de patiënt  
 
En verder: 
 Patiënt zien i.f.v. de opvolging 
 Patiënt doorverwijzen naar diëtiste 
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