Wat houdt het ondertekenen van de
diabetesconventie in?
Hieronder leest U wat het ondertekenen van de diabetesconventie tussen u en UZ Leuven
inhoudt. Hierbij kunnen we spreken van een soort contract tussen u en ons ziekenhuis, waarbij
beide partijen zowel rechten als plichten hebben.

Als diabetesconventie van UZ Leuven engageren wij ons tot
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Intensieve educatie en begeleiding van gehospitaliseerde en ambulante patiënten door zowel de
arts-endocrinoloog, de diabetesverpleegkundige en de diëtiste. Deze educatie wordt aangepast
aan de individuele noden van de patiënt om zo tot een individuele zelfzorgregulatie en
zelfzorgcontrole te komen.
Het verstrekken van materiaal voor intensieve glycemiecontrole. Dit omvat een lancethouder, één
lancet per dag dat er metingen dienen te gebeuren, glucosestrips volgens de conventiegroep
bepaald door de arts en één glucosemeter.
Het minstens één maal per jaar zien van de patiënt op de diabetesraadpleging door de
endocrinoloog en door de diabetesverpleegkundige en diëtiste.
Het jaarlijks (laten) uitvoeren van een aantal preventieve onderzoeken om zo complicaties die
eigen zijn aan diabetes vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Het betreft hier de volgende
onderzoeken: een oogfundusonderzoek door een oogarts, een controle van de nierfunctie
met opsporing van eiwitverlies (macroalbuminurie), nazicht van perifere zenuwaantasting
(neuropathie), een voetonderzoek en een cardiovasculair preventiebeleid samen met de huisarts
met aandacht voor gewicht, bloeddruk, cholesterol en rookgedrag.
Opvang en begeleiding van conventiepatiënten wanneer zij opgenomen zijn in UZ Leuven op
niet-endocrinologische diensten.
Een telefonische bereikbaarheid 24 uur per dag.
De diabetesverpleegkundige is tijdens de kantooruren (9u00-17u00) bereikbaar op het nummer
016 34 34 75 en buiten kantooruren en in het weekend op het nummer 016 34 64 20.
De diëtiste is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer 016 34 10 86.

Als patiënt vragen wij uw engagement tot
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Het openstaan voor de aangeboden educatieprogamma’s.
Het verrichten van een intensieve glycemiecontrole. De frequentie van de metingen wordt
bepaald door uw behandelende endocrinoloog en is afhankelijk van de conventiegroep waarin u
zit.
Het meewerken aan een goede glycemiecontrole door regelmatig (frequentie door uw
endocrinoloog bepaald) op controleraadpleging te komen.
Het meewerken aan een gezonde levensstijl die noodzakelijk is voor een goede diabeteszorg. Dit
betekent dat u streeft naar een gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en rookstop.
Meewerken aan het opsporen en opvolgen van diabetescomplicaties. Dit betekent dat U:
Jaarlijks bij de oogarts langsgaat voor een oogfundus onderzoek,
Jaarlijks een 24-uurs urinecollectie meebrengt voor opsporing van eiwitverlies,
Streeft naar een goede voetverzorging,
Jaarlijks uw cholesterol en andere vetten laat controleren.

Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende administratieve
bepalingen:
De toestemming tot toetreding tot de diabetesconventie wordt door ons aangevraagd aan de
adviserend geneesheer van uw verzekeringsinstelling. De conventie kan pas ingaan wanneer
deze arts een gunstig advies aflevert. De periode van de conventie start op de voorgeschreven
datum en loopt maximaal 12 maanden. Hierna dient een verlenging te worden aangevraagd.

Toetreding tot de conventie gebeurt op naam en materiaal toegekend aan de patiënt kan dan ook
alleen voor hem gebruikt worden. Om in aanmerking te komen/blijven voor de diabetesconventie
dient U een Globaal Medisch Dossier te hebben bij de huisarts
Zo dient u ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen indien





U gehospitaliseerd wordt zowel binnen UZ Leuven als elders.
U van mutualiteit of verzekeringsinstelling wenst te veranderen of veranderd bent.
U van diabetescentrum wenst te veranderen of veranderd bent.
U langer dan 3 maanden in het buitenland zal verblijven.
Onze diabetesconventie geeft een hoeveelheid glucosestrips mee voor het nemen van het aantal
glycemiemetingen dat door uw behandelende specialist voor uw persoonlijke glycemiecontrole
noodzakelijk wordt geacht.

