
Zorgtraject Diabetes type 2 

Doktersvoorschrift diabeteseducatie 
Identificatie patiënt of klever 

 
 
 
 

Educatie in eerste lijn: duid modules en eventuele redenen 
aan. 

1. MODULE OPSTARTEDUCATIE  
Dient afgerond te zijn binnen de 12 maanden na de start 
van deze module 
Niet mogelijk indien patiënt reeds educatie heeft ontvangen 
buiten zorgtraject (via conventie of educatie tot zelfzorg 
door een referentieverpleegkundige) 
 

□ INITIELE OPSTARTEDUCATIE (5 x 30 min.) 

□ BIJKOMENDE OPSTARTEDUCATIE (MAX 5 x 30 min.) 

… x 30 min.  

2. MODULE OPVOLGEDUCATIE  
(MAX 2 x 30 min./kalenderjaar) 
 
Vanaf het kalenderjaar volgend op de 1

ste
 sessie educatie, 

indien deze 1
ste

 sessie gegeven werd in de eerste lijn  
(in het kader van het zorgtraject of educatie tot zelfzorg 
door een referentieverpleegkundige) 
 
Mag in hetzelfde kalenderjaar als de 1

ste
 sessie educatie, 

indien deze 1
ste

 sessie gegeven werd in de tweede lijn  
(enkel bij overgang van conventie naar zorgtraject of bij 
hospitalisatie waarbij zorgtraject werd afgesloten na 
ontslag) 

 
□ … x 30 min.  

3. MODULE EXTRA EDUCATIE BIJ PROBLEMEN  
(MAX 4 x 30 min./kalenderjaar) 
 
Vanaf het kalenderjaar volgend op de 1

ste
 sessie educatie, 

indien deze 1
ste

 sessie gegeven werd in de eerste lijn  
(in het kader van het zorgtraject of educatie tot zelfzorg 
door een referentieverpleegkundige) 
 
Mag in hetzelfde kalenderjaar als de 1

ste
 sessie educatie, 

indien deze 1
ste

 sessie gegeven werd in de tweede lijn  
(enkel bij overgang van conventie naar zorgtraject of bij 
hospitalisatie waarbij zorgtraject werd afgesloten na 
ontslag) 

 
□ 1 x 30 min. 1 voorschrift per sessie! 

EVENTUELE REDENEN VERPLICHTE EDUCATIE 
Gelieve aan te duiden of uw voorschrift van toepassing is op 
één van onderstaande situaties waarin educatie verplicht is: 
 
□ Start van insuline / incretinemimeticum (5 x 30 min.) 

□ HbA1c > 7.5% (MIN 2 x 30 min.) 

□ Van 1 naar 2 insuline-injecties (MIN 2 x 30 min.) 

□ Hernieuwing / Wijziging glucometer (MAX 1 x 30 min.) 

 

□ Ambulante educatie via een conventiecentrum 
Enkel indien aanbod eerste lijn onvoldoende is of complexe 
medische toestand 
Gedurende 12 maanden is geen educatie in eerste lijn mogelijk 

Stempel + handtekening arts 
 
 
 

Datum: …./…./…… 

 


