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Welkom in het
zorgtraject diabetes

Op vraag van uw diabetoloog en huisarts
werd voor u een zorgtraject diabetes
opgestart.
We zetten nog eens op een rijtje wat dit
allemaal inhoudt.

Waar hebt u recht op?

Wat wordt er van u verwacht?

- Jaarlijks 2 consultaties van
20 minuten bij een erkend diëtist
(u betaalt enkel het remgeld)

-Jaarlijks 2 bezoeken aan de huisarts (volledig
terugbetaald indien zorgtraject in orde)
-Jaarlijks 1 bezoek aan de diabetoloog (volledig terugbetaald indien zorgtraject in orde)

-Jaarlijks 2 consultaties van
45 minuten bij een erkend podoloog,
als u een verhoogd voetrisico heeft
(u betaalt enkel het remgeld)

.

Opstart van het zorgtraject diabetes

Uw diabetoloog, huisarts en uzelf dienen allen
een aanvraag zorgtraject te ondertekenen, die
daarna aan de mutualiteit wordt afgeleverd. 2 à 3
weken later ontvangt u een schriftelijke goedkeuring van deze aanvraag.

Let op ! U dient een GMD te hebben bij
uw huisarts.

Na goedkeuring van je zorgtraject
neem je contact op met een
diabeteseducator bij jou in de buurt.
Hij of zij kiest de bloedglucosemeter die best bij je past en geeft je het benodigde
aanvraagpapier voor de apotheek.
Bij de apotheek kan u uw glucosemeter, strips en
lancetten gaan halen, na afgifte van dit aanvraagpapier én het voorschrift van uw huisarts.

TIP : vraag de lijst met diabeteseducatoren in jouw
buurt, aan de balie van de Diabeteskliniek.

op voorlegging van een voorschrift
door de huisarts met vermelding ZTD.
Met het attest dat u krijgt van de diëtist of podoloog, kan u terugbetaling
(behalve het remgeld) verkrijgen bij
de mutualiteit.

Enkel bij behandeling door middel van
inspuiting :
-glucosemeter
-150 glucosestrips per 6 maand
-100 lancetten per 6 maand

Niet voldoende op afspraak geweest
bij huisarts of specialist? Maak dan
snel een nieuwe afspraak om uw zorgtraject opnieuw op te starten...

