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Beste Dokter,
Aanbeveling voor doorverwijzing naar educator:
De huisarts maakt de keuze naar wie hij doorverwijst (educator–diëtist(e) of
educator-verpleegkundige) en voor hoeveel sessies.
De wetgeving zegt dat een educator–diëtist(e) geen insuline-inspuitingen mag aanleren.
Een voorstel is te vertrekken vanuit de specifieke situatie van de patiënt bij de keuze naar
wie te verwijzen: een educator–diëtist(e) of een educator-verpleegkundige.
Zo worden alle educatiesessies ten volle benut. Patiënten die dieetadvies nodig hebben
worden zo ook gemakkelijker bereikt. De huisarts kan op de verwijsbrief (nieuw model op
website) aankruisen welke optie hij kiest.
Aanbeveling tot doorverwijzing naar educator–diëtist(e):
-

Pt die van de conventie overstapt naar het zorgtraject
Pt op maximale orale behandeling
Probleem voeding

Aanbeveling tot doorverwijzing naar educator–verpleegkundige:
-

Inspuiten aanleren
Probleem inspuiten

Educatoren:
DLO: Educator–diëtiste: Elly ’T Seyen
Charlotte Van Hauwe

03 480 35 98

Educator–verpleegkundige: Annick Leemans
Lieve Sak
Daisy Van Calster
DCV: Educator–verpleegkundige: An Waelkens

03 383 10 60

Een volledige lijst van alle educatoren in de HPO regio: http://www.hpovzw.be/diabetessite/documenten/diabetes%20zorgtraject%20zorgverleners.xls.

NIEUW!
Educatieboek: Zorgtraject Diabetes - Leidraad tot aanpak van uw diabetes type2.
De educatoren, endocrinologen, huisartsen van de stuurgroep en de zorgtrajectcoördinator van
LMN Pallieterland stelden een educatieboek samen.
Met enerzijds informatie rond diabetes type 2 en anderzijds een werkboek voor de patiënt met
zijn specifieke doelstellingen en behandelingsplan. Het is de bedoeling dat de patiënt deze map
invult en meebrengt naar de huisarts, de endocrinoloog, de educator of de diëtiste.
Deze map schetst duidelijk wat een educatie kan inhouden, welke onderwerpen aan bod komen
zodat u, als huisarts, duidelijk weet wat een educator over welk onderwerp uitlegt.
U kunt dit educatieboek raadplegen op www.hpovzw.be: educatieboek of afprinten of een
papieren versie verkrijgen mits aanvraag naar secretariaat@hpovzw.be .

Met vriendelijke groeten,

De stuurgroep, LMN Pallieterland

Meer informatie rond de zorgtrajecten vindt u op www.hpovzw.be en www.zorgtraject.be
Vragen, opmerkingen, suggesties:
Ann Van de Wouwer, zorgtrajectcoördinator: secretariaat@hpovzw.be , 0489 00 78 78

