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Op de agenda:
Augustus: een maand ouderschapsverlof voor ztp Katrien.

6 september: stuurgroepvergadering
over het beleidsplan

Kijk ook eens op
www.zorgtrajecten-brabant.be

Contactgegevens:
Katrien Verschueren,
zorgtrajectpromotor
0474/62.79.17
katrien_verschueren@
mchlvwo.be
www.zorgtrajecten-brabant.be
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Het belang van educatie:
In het zorgtraject diabetes
werd educatie opgenomen als essentiële zorgcomponent in de ondersteuning van de patiënt,
met als belangrijke vernieuwing dat die educatie
in de eerste lijn gegeven
wordt.
Er bestaan verschillende
modules: starteducatie,
opvolgeducatie en extra
educatie bij problemen.
Voor elk van deze modules is een aparte voorschrift nodig. De educator
bezorgt na elke module
een verslag aan de huisarts (dat in het GMD bewaard moet worden).
In een aantal situaties is
de educatie verplicht: bij
de start van insulinetherapie of incretinemimetica, bij de overgang van 1
naar 2 injecties insuline
en bij onvoldoende metabole controle.
De diabeteseducatie moet
voorgeschreven worden
door de huisarts (en volgens recente informatie
gebeurt dat in minder dan
de helft van de gevallen!).

ste lijn, dus dat argument
kan niet ingeroepen worden om educatie in het
ziekenhuis voor te schrijven.

Het is heel jammer dat er
nog zo weinig patiënten
doorverwezen worden
naar een educator, want
uit de resultaten van het
DiabetesProject Leuven is
onder andere gebleken
dat de parameters van
patiënten die extra ondersteuning kregen significant verbeterden ten opzichte van de parameters
van een controlegroep.
De doorverwijzing naar
een educator werd ook
opgenomen in het regionaal behandelingsprotocol diabetes .
Enkel in geval van een
complexe medische situatie kan er geopteerd worden voor educatie in de
tweede lijn, en ook dan is
een voorschrift van de
huisarts nodig. Er is in
ons LMN geen schaarste
aan educatoren in de eer-

In bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de contactgegevens van de educatoren
die in LMN Hageland
werken.
Hierbij dus een warme
oproep aan de huisartsen:
gelieve je patiënten met
een zorgtraject diabetes
door te verwijzen naar
een educator (en indien
nodig ook naar een diëtist
of podoloog). De patiënt
zal er baat bij hebben, en
ook voor de huisarts is
het een vorm van ondersteuning (meer tijd voor
de strikt medische opvolging, en educatieverslagen om op de hoogte te
blijven).
Met vragen over educatie
kan je uiteraard steeds
terecht bij de zorgtrajectpromotor
(of
op
www.zorgtraject.be of op
www.zorgtrajectenbrabant.be).

