
MODEL ZORGCONTRACT DIABETES (ontwerp) 
 

Luik rechthebbende (patiënt) 
 
• Mijn huisarts, die ik verzoek om deze aanvraag aan de adviserend geneesheer van mijn 

verzekeringsinstelling te bezorgen, heeft vandaag de modaliteiten voor het « zorgtraject » 
diabetes type 2 uitgelegd; 

• Ik werd ervan op de hoogte gebracht dat de voordelen en het welslagen van het « zorgtraject » 
afhangen van mijn actieve deelname aan het follow-up programma ondermeer door mijn 
huisarts. Ik verbind mij ertoe om met haar/hem de praktische organisatie van die optimale 
follow-up vast te leggen. Minstens tweemaal per jaar zal ik in dat verband mijn huisarts 
raadplegen. Minstens eenmaal per jaar zal ik bovendien – in onderlinge overeenstemming met 
mijn huisarts – de diabetoloog raadplegen; 

• Mijn huisarts besprak met mij de op de verso van dit formulier hernomen behandelingsdoelen 
en hoe ze te bereiken; 

• Bovendien geef ik mijn huisarts de toestemming om, met een wetenschappelijke en 
evaluatieve opzet en met de strikte naleving van de reglementering betreffende de 
persoonlijke levenssfeer, de volgende geanonimiseerde gegevens die op mij betrekking 
hebben: geslacht, leeftijd, gewicht, arteriële bloeddruk, Hb, A1c, LDL cholesterol over te 
maken aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; 

• Zodra mijn ziekenfonds deze volledig ingevulde aanvraag ontvangt, zal het mij de specifieke 
verstrekkingen meedelen waartoe ik toegang heb; 

• Wanneer ik het zorgtraject zou beëindigen of wanneer ik het zou voortzetten met een andere 
specialist of huisarts, zal ik mijn ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen. 

 

Luik huisarts 
 
Ik stem ermee in om deel te nemen aan het zorgtraject van betrokken patiënt en meer bepaald om: 

• in onderlinge overeenstemming met de endocrinoloog-diabetoloog, een individueel 
behandelingsprogramma dat doelstellingen, een geplande follow-up, medische raadplegingen, 
paramedische tussenkomsten en technische onderzoeken omvat voor een patiënt met diabetes 
type 2; uit te werken, te evalueren en aan te passen; 

• de verslagen van mijn raadplegingen en technische onderzoeken aan de geneesheer-specialist 
te bezorgen; 

• Indien de patiënt deze niet via een geconventioneerd diabetescentrum krijgt, de nodige 
educatie betreffende de ziekte, de behandleing en de follow-up, zelf via de diabeteseducator 
aan de patiënt te geven en te onderhouden; 

• zijn medisch dossier te gebruiken; als ik een gehomologeerd geïnformatiseerd medisch 
dossier gebruik daarin een module « regulatie van diabetes mellitus type 2 » te voorzien; 

• volgens door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen besliste modaliteiten, de 
voorziene geanonimiseerde gegevens te bezorgen met het oog op intercollegiale toetsing; 

• kopie van deze behoorlijk ingevulde aanvraag aan de adviserend geneesheer te bezorgen. 



Luik endocrino-diabetoloog/internist 
 
Ik stem ermee in om: 

• in onderlinge overeenstemming de huisarts te ondersteunen bij de uitwerking, de evaluatie en 
de aanpassing, van een individueel behandelingsprogramma voor een patiënt met diabetes 
type 2; dat programma omvat doelstellingen, een geplande follow-up, medische 
raadplegingen, paramedische tussenkomsten en technische onderzoeken; 

• de verslagen van mijn raadplegingen en technische onderzoeken aan de huisarts te bezorgen; 
• met haar/hem een doeltreffende communicatie te onderhouden, meer bepaald via e-mail en 

telefonisch, ofwel op haar/zijn verzoek, ofwel naar aanleiding van de overdracht van 
klinische of biologische parameters; 

• op verzoek van de huisarts de patiënt binnen de week op raadpleging te ontvangen. 
 

Luik adviserend-geneesheer 
 
Ik meld ontvangst van deze aanvraag conform de reglementering betreffende het « zorgtraject » 
diabetes type 2 dat geldt vanaf (datum ontvangst conforme aanvraag) ……… tot ………. 

De aanvraag is  * niet conform omdat ………………..wat ik heden meld aan de huisarts 
• onvolledig 

 
Ik stuur een kopie van de conforme aanvraag aan de aanvrager, aan haar/zijn huisarts en 

haar/zijn diabetoloog. 
Deze kennisgeving opende de volgende rechten: 

• vrijstelling van remgeld op alle raadplegingen van de huisarts; 
• remgeldvoordeel bij de diabetoloog; 
• diabeteseducatie; 
• materiaal voor zelfcontrole 
… 


