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Op de agenda:
1 april: verhuis naar de nieuwe lokatie

Vanaf 16 april: individuele educatie en
diëtetiek in het huis voor chronische
zorg

17 april: navorming voor kinesitherapeuten over ‘diabetes en beweging’

19 april: eerste groepssessie voor
patiënten met diabetes type 2, in het
huis voor chronische zorg

21 april: feestelijke opening van het
huis voor chronische zorg!

Contactgegevens:

Regio Aarschot—Diest

Tweede jaargang, nummer 10

Wetenschappelijke evaluatie van de
zorgtrajecten
De wetenschappelijke evaluatie van de
zorgtrajecten diabetes type 2 en nierinsufficiëntie begint binnenkort. Het onderzoeksproject ACHIL beschrijft de methode voor het doorsturen, inzamelen en
analyseren van de gegevens. De Nationale
commissie geneesheren - ziekenfondsen
heeft deze methode goedgekeurd.

andere informatie te verzamelen
(tabaksverslaving, lichamelijke activiteit,
enz.).

• een analyse van de gegevens die de huisartsen overmaken (lengte, gewicht, bloeddruk, LDL-cholesterol, enz.) via een beveiligde webtoepassing

De huisarts stuurt de gegevens door van
zijn patiënten die een zorgtraject hebben,
via een beveiligde webtoepassing die de
basisdiensten van het eHealth-platform
gebruikt.

Een globaal rapport, waarin de resultaten
van al die analyses zijn opgenomen, is
tegen mei 2013 verwacht. Een wetenschappelijk comité samengesteld uit huisartsen, endocrinologen en nefrologen, zal
Om de zorgtrajecten te evalueren baseert de analyses interpreteren en begeleiden.
het
onderzoeksproject
ACHIL
(Ambulatory Care Health Information Het doorsturen van de gegevens door de
huisarts:
Laboratory) zich op:

• een analyse van de gegevens van het
Intermutualistisch agentschap met betrekking tot de aanpak van de patiënt
(raadpleging bij een diëtist, bloedonderzoek, enz.) en zijn medicatie

De huisarts stuurt zijn gegevens door
tussen 1 mei en uiterlijk 31 augustus
2012. Het RIZIV zal zelf elke betrokken
huisarts op de hoogte brengen vóór de
start van de periode waarin de gegevens
• een analyse van de gegevens van de net- worden verzameld.
werken “huisartsenpeilpraktijken” en
“Intego” om ze te vergelijken met de gegevens die de huisartsen overmaken en om
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Breng zeker eens een bezoek aan
www.lmnhageland.be
Patiënten inschrijven is al mogelijk!

