Diabetesconventie
Wat is de diabetesconventie?
De diabetesconventie is een overeenkomst tussen het RIZIV en het diabetescentrum van een
ziekenhuis. Hierdoor krijgen personen met suikerziekte (diabetes) de mogelijkheid om
- zelfcontrolemateriaal te bekomen
- ‘diabeteseducatie’ te krijgen, d.w.z. informatie over alle mogelijke aspecten van diabetes:
voeding, therapie, complicaties , enz…
- begeleiding te krijgen bij het zorgvuldig opvolgen van de suikerspiegel en van de algemene
gezondheid.

Deze begeleiding en educatie worden verzorgd door het diabetesteam, bestaande uit een
endocrinoloog, een diabetesverpleegkundige, een podoloog, een psycholoog en een diëtiste.
Het uiteindelijke doel van de educatie is dat u als patiënt een betere controle van de
bloedsuikerspiegel bereikt.
Wie komt in aanmerking?
Niet iedereen met diabetes kan opgenomen worden in de conventie. Er moet aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan:
 behandeling met minstens 2 insuline injecties per dag
 op zéér regelmatige basis de suikerspiegel controleren
 regelmatige raadpleging bij de arts-specialist (de endocrinoloog) en bij het diabetesteam; de
frequentie is afhankelijk van de therapie.
 de noodzakelijke jaarlijkse onderzoeken, om vroegtijdige verwikkelingen van diabetes op te
sporen (oogonderzoek, bloedanalyse, urineonderzoek, voetonderzoek,…) laten uitvoeren.
Waarop heeft u binnen de conventie recht?
 meetmateriaal : bloedglucosemeter, teststrips voor bloedglucosemeting (het aantal is
afhankelijk van uw behandeling en de conventiegroep), naaldjes voor in de prikpen
 insulinepennen
 educatie door het diabetesteam
 consultatie bij de diëtiste
 psychologische begeleiding (door een psycholoog)
 eventuele psychosociale begeleiding (door een sociaal verpleegkundige)
Administratieve voorwaarden
 Voor het bekomen van het materiaal, dient er elk jaar een aanvraag te worden ingediend bij
adviserende geneesheer van uw mutualiteit. Dit wordt opgevolgd door het diabetesteam.
 U dient administratief in orde te zijn met uw mutualiteit en elke verandering (bv. wijziging
van mutualiteit of inschrijvingsnummer) zo spoedig mogelijk door te geven aan de
diabetesverpleegkundige.
 Bij stopzetting van de overeenkomst (bv. bij verandering naar een ander ziekenhuis) moet u
het diabetesteam onmiddellijk hierover verwittigen.
 Voor conventiegroep 3a is een bijkomend globaal medisch dossier bij de huisarts verplicht.
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