Voordelen?
Zorgtraject diabetes type 2

Wat?
Een zorgtraject helpt u, uw huisarts en
uw specialist om het verloop van uw
ziekte en uw behandeling goed te
kunnen opvolgen en om u financieel te
ondersteunen bij de kosten die hieraan
verbonden zijn.

Voor wie?
Voorwaarden waar u moet aan voldoen
om met een zorgtraject te kunnen
starten:
U heeft diabetes type 2
U wordt behandeld met één of twee
inspuitingen insuline of incretine OF u
neemt pillen voor uw diabetes, maar
bovenstaande behandelingen worden
overwogen
U heeft een globaal medisch dossier
bij uw huisarts
U heeft tenminste 2 contacten per jaar
met uw huisarts en u gaat tenminste 1
keer per jaar langs bij uw
diabetesspecialist

Bespreek met uw huisarts of u in
aanmerking komt voor een zorgtraject.

Naast een goede opvolging van uw
ziekte, biedt het zorgtraject u volgende
voordelen:
Uw ziekenfonds betaalt de
raadplegingen bij uw huisarts
(geen huisbezoeken) en uw
diabetesspecialist terug
U krijgt begeleiding door een
diabeteseducator, met volledige
terugbetaling
Er is gedeeltelijke terugbetaling
voorzien van 2 consultaties per
jaar bij de diëtist en de podoloog
Indien u behandeld wordt met
insuline / incretine, krijgt u gratis
zelfzorgmateriaal op voorschrift
van de huisarts

Vragen?
U kunt met uw vragen steeds terecht bij
uw huisarts. Voor meer praktische (geen
medische) informatie omtrent het
zorgtraject, contacteer het Lokaal
Multidisciplinair Netwerk (LMN):
Info@lmn-cwv.be
051/20.82.07

Zorgtraject chronische
nierinsufficiëntie
Wat?
Een zorgtraject helpt u, uw huisarts en
uw specialist om het verloop van uw
ziekte en uw behandeling goed te
kunnen opvolgen en om u financieel te
ondersteunen bij de kosten die hieraan
verbonden zijn.

Voor wie?
Voorwaarden waar u moet aan voldoen
om met een zorgtraject te kunnen
starten:
U bent een meerderjarig persoon
in een gevorderd stadium van
chronische nierinsufficiëntie
U heeft geen nierdialyse of
transplantatie ondergaan
U heeft een globaal medisch
dossier bij uw huisarts
U heeft tenminste 2 contacten per
jaar met uw huisarts en u gaat
tenminste 1 keer per jaar langs bij
uw nierspecialist
Bespreek met uw huisarts of u in
aanmerking komt voor een zorgtraject.

Voordelen?
Naast een goede opvolging van uw
ziekte, biedt het zorgtraject u volgende
voordelen:
Uw ziekenfonds betaalt de
raadplegingen bij uw huisarts
(geen huisbezoeken) en uw
nierspecialist terug
U heeft recht op een gevalideerde
bloeddrukmeter op voorschrift
van de huisarts
Naargelang het stadium van uw
ziekte heeft u recht op jaarlijks een
aantal sessies bij de diëtist, met
gedeeltelijke terugbetaling

Vragen?
U kunt met uw vragen steeds terecht bij
uw huisarts. Voor meer praktische (geen
medische) informatie omtrent het
zorgtraject, contacteer het Lokaal
Multidisciplinair Netwerk (LMN):
Info@lmn-cwv.be
051/20.82.07

