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Diabetesbeurs-weetjes:

Op de agenda:
18 februari: eerste bijeenkomst met de
stuurgroep van het LMN

3 maart: tweede bijeenkomst met de
educatoren uit de eerste lijn

18 maart : zorgtrajectpromotor-dag,
Riziv, Brussel

2 april: Diabetesbeurs voor alle zorgverleners en alle diabetespatiënten, van
10.00h tot 15.00h, zaal Vinea Aarschot

Kijk ook eens op
www.zorgtrajecten-brabant.be

-De verdeling van de flyers en
affiches verloopt vrij vlot; de
drukker is bezig aan 2000 extra flyers. Ik probeer alles te
verdelen tegen eind volgende
week.
-Er zijn nog een aantal standhouders bijgekomen: de Federatie van Belgische Podologen,
de Vlaamse Beroepsvereniging
van Voedingskundigen en Diëtisten, en Novo Nordisk. Wie
de beurs bezoekt, zal aan ongeveer 20 standen informatie
kunnen verzamelen.
- Als ik mag afgaan op de vele
enthousiaste en geïnteresseerde reacties die binnenlopen,
wordt het een gezellige drukte,
daar in zaal Vinea. Kom jij ook?

Recent zorgtrajecten-nieuws:
Contactgegevens:
Katrien Verschueren,
zorgtrajectpromotor
0474/62.79.17
katrien_verschueren@
mchlvwo.be
www.zorgtrajecten-brabant.be

-Er werd door het Riziv een wijziging
bekend gemaakt in verband met het recht
op opvolg– en extra educatie voor patiënten die overstappen van de diabetesconventie naar het zorgtraject diabetes type
2, en waarbij de starteducatie in datzelfde
kalenderjaar gegeven werd. Deze patiënten hebben nu recht op opvolg– en extra
educatie vanaf de dag dat het zorgtrajectcontract in werking treedt (i.p.v. pas het
volgende kalenderjaar). Meer info op
www.zorgtraject.be.

-Nu bij meer en meer patiënten de eerste verjaardag van hun zorgtraject er
aan komt, leggen we de focus op de
opvolging na één jaar. Er moet bijvoorbeeld aan gedacht worden om de patiënten tijdig door te verwijzen naar de
specialist of een andere betrokken discipline. Op onze website zijn aangepaste
verwijsbrieven voorhanden (die voor de
nefroloog komt er volgende week bij),
en wie vragen heeft kan uiteraard terecht bij de zorgtrajectpromotor.

