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Op de agenda:
15 mei: info-sessie voor patiënten ivm
voeding bij chronische nierproblemen

31 mei: medisch-farmaceutisch overleg
over besparingsmaatregelen ivm
geneesmiddelen, Diest

7 juni: info-sessie voor patiënten ivm
voeding bij diabetes type 2

4 september: info-avond voor patiënten ivm het rookstopaanbod

11 september: start rookstopcursus

Kijk ook eens op
www.lmnhageland.be !!

Huis voor chronische zorg
Langdorpsesteenweg 129
3200 Aarschot
0474/62.79.17
lmnhageland@telenet.be
www.lmnhageland.be
www.zorgtrajecten-brabant.be
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Zorgtrajecten-nieuws
Begin vorige week is er bij alle huisartsen een brief van het Riziv in de
bus gevallen in verband met de verplichte registratie van een aantal
gegevens van alle patiënten waarvoor een zorgtraject werd afgesloten. Deze gegevens worden verzameld in het kader van de wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten.
De huisartsen moeten van elke patiënt met een zorgtraject doorgeven
wanneer het laatste contact in 2011
was, en een aantal waarden registreren (bijvoorbeeld HbA1c, bloeddruk,
…).
Dr. Luc Beckers uit Diest (lid van de
stuurgroep van het LMN en voorzitter van de huisartsenkring van
Diest) heeft de beveiligde webapplicatie die hiervoor ontwikkeld werd
door het Riziv al eens uitgetest, en
brengt geruststellend nieuws; het
manueel invoeren van een patiënt
en de gevraagde gegevens duurt
minder dan 5 minuten per patiënt.
Het is wel belangrijk om goed voorbereid te zijn: je moet inloggen met
je elektronische identiteitskaart, en
je hebt een aantal gegevens van de
patiënt nodig: het rijksregisternummer, de startdatum van het zorgtraject en de gevraagde waarden.

Er werd al vanuit verschillende hoeken (de zorgtrajectpromotoren, Domus Medica en VINO) aan het Riziv
en de mutualiteiten gevraagd om
aan alle huisartsen een lijst te bezorgen van hun patiënten met een zorgtraject en de bijhorende startdatum,
maar het is nog niet duidelijk of er
op deze vraag zal ingegaan worden.
Er zal vanuit het Riziv ook de mogelijkheid geboden worden om de gegevens rechtstreeks vanuit het EMD
te extraheren, maar voorlopig is er
geen enkel EMD-programma dat dit
al toelaat. De registratieperiode
loopt nog tot eind augustus, dus wie
wil kan nog een aantal weken afwachten tot de EMD-vendors de
nodige aanpassingen hebben gedaan
(maar waarschijnlijk zal dit niet
voor alle pakketten tijdig gebeuren...).
Bij problemen kan je terecht bij de
helpdesk op het nr. 02/788.51.55
Katrien, de zorgtrajectpromotor van
LMN Hageland, is uiteraard ook
bereikbaar voor vragen en opmerkingen (en we horen ook graag de
verschillende ervaringen). Indien
gevraagd, kan zij in de praktijk of op
een LOK-groep de manier van registreren komen toelichten.

