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Inhoud 
�  Wie is wie? 
�  LMN: Waarom? Wat? Wanneer? Hoe? Waar? 

� Waarom? 
  Waarom richtte men het LMN op? 

� Wat & Wanneer? 
  Wat houdt ‘LMN’ in? 

� Hoe? 
  Hoe gaat het LMN te werk?  

� Waar? 
  Aarzel niet ons te contacteren! 



Wie zijn wij? 



Wie is wie? 
�  Annabel Vermeire & Michelle Roels 
�  Zorgtrajectpromotoren voor het  

 Lokaal Multidisciplinair Netwerk  
 Brugge – Oostende – Houtland 

�  Ons werk: 
�  Zorgtraject CNI 
�  Zorgtraject DM type 2   zie verder 
�  Chronische zorg 

�  Ook in andere regio’s: 
�  Centraal West-Vlaanderen: Sarah Vanhee & 

Sofie Corteel 
�  Zuid West-Vlaanderen: Stefanie Desmet 



  

LMN 

Waarom? 

Wat? 

Wanneer? Hoe? 

Waar? 



Waarom? 
Waarom richtte 
men het LMN op? 
 



LMN: Waarom? 
 
�  Huidige focus: acute zorg 
� ↑ aantal chronische aandoeningen 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

2007 2025 

598800 

756700 

488500 
567600 

Prevalentie 
bij Belgische 

populatie 
(20-79 jaar) 

Jaar 

diabetes 

GGT 

Bron: Diabetes Atlas, 3rd edition. International Diabetes Federation, 2006  
 



LMN: Waarom? 
� Eigenschappen acute zorg 
 
1.  Ad hoc geneeskunde, vraaggestuurd 

werken 
2.  Colloque singulier 
3.  Therapeutische vrijheid 
4.  Patiënt als passief element                                              



LMN: Waarom? 
� Vier belangrijke eigenschappen van 

chronische zorg 

1.  pro-actieve zorg  

2.  multidisciplinaire zorg  

3.  protocollaire evidence based medicine 

4.  patiënt empowerment (zelfzorg) 



LMN: Waarom? 
� Nood aan zorgvernieuwing 



Wat &Wanneer? 
Wat houdt LMN in? 



LMN: Wat? 
 
 

  

  

 = Lokaal Multidisciplinair Netwerk 

    Brugge – Oostende - Houtland 

 



LMN: Wat? 
�  Opgericht eind 2009 

�  initiatiefnemers 

�  HABO 

�  HAK Middenkust 

�  HAK Houtland 

�  SEL Noord-West Vlaanderen/ SEL Oostende - 

Veurne 



LMN: Wat? 
Doel:  

Model van chronische zorg in de regio 
helpen uitbouwen 

 
Met alle disciplines die rond bepaalde chronische 

aandoeningen samenwerken 



LMN: Wat? 
� Transmuraal: 1ste en 2de lijn 

1ste lijn 
•  Huisartsen 
•  Diëtisten 
•  Diabeteseducatoren 
•  Thuisverpleegkundigen 
•  Podologen 
•  Apothekers 
•  … 
 
 

2de lijn 
•  Ziekenhuizen 
•  Specialisten 
•  voetklinieken 
 
 



Hoe? 
Hoe gaat het LMN te 
werk? 



LMN: Hoe? 

� De zorgtrajecten zijn een middel om het 
model van chronische zorg in een regio 
ingang te doen vinden 

� 2 initiële zorgtrajecten 
   

�  zorgtraject Diabetes Mellitus type 2 
�  zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie 



LMN: Hoe? 
� Zorgtraject = 

�  Contract tussen 3 partijen, in samenwerking 
met andere disciplines 

 

�  Contract gedurende 4 jaar 
 

HA 

Patiënt Specialist Diabeteseducator 

Thuisverpleegkundige 

Apotheker 



LMN: Hoe? 
� Wat zijn de voordelen voor de patiënt? 

� Volledige terugbetaling 
�  Bij de huisarts voor alle consultaties 
�  Bij de specialist 
�  Bij de diabeteseducator 

� Remgeldvoordeel 
�  Bij de diëtist 
�  Bij de podoloog 

� Volledige terugbetaling materiaal 
�  Strips, lancetten, glucosemeter 



LMN: Hoe => ZT DM2 
�  Specifiek voor het ZT DM type 2: 

�  Inclusiecriteria 
� Diabetes Mellitus type 2 
� 1of 2 insuline-/incretine-injecties per dag 

  of 
� onvoldoende controle bij maximale orale 

behandeling, waarbij insulinebehandeling 
overwogen wordt 

�  Exclusiecriteria 
�  type 1 diabetes  
�  zwangerschap of zwangerschapswens  
� meer dan 2 insuline-injecties per dag 



LMN: Hoe => ZT DM2 



 
  

EEN MAAT 
VOOR 
NIETS 

EEN STARTPUNT 
VOOR  
BETERE 

CHRONISCHE 
ZORG  



LMN: Hoe => ZT DM2 
Eenmaal een ZT werd afgesloten door de 
patiënt, de huisarts en de diabetoloog, 

gaat de SAMENWERKING van start 





LMN: Hoe => ZT DM2 
�  Met wie kan er samengewerkt worden in een 

zorgtraject? 
�  Diëtist 
�  Diabeteseducator 
�  Podoloog 
�  Apotheker 
�  Oftamoloog 
�  Endocrinoloog 
�  Referentieverpleegkundige 
�  … 



LMN: Hoe => ZT DM2 
�  Met wie kan er samengewerkt worden in een 

zorgtraject? 
�  Diëtist 
�  Diabeteseducator 
�  Podoloog 
�  Apotheker 
�  Oftamoloog 
�  Endocrinoloog 
�  Referentieverpleegkundige 
�  … 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
� Wie is de diabeteseducator? 

�  Verpleegkundigen 
�  Podologen 
�  Diëtisten 
�  Kinesisten 

 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
� Vóór 30 september 2011 

1.  VPK die de volledige opleiding tot 
diabeteseducator volgde 

2.  VPK die (overgangsmaatregel) 

�  de opleiding tot referentie-VPK volgde (40u) en 
zich voor 30 september 2009 als dusdanig 
registreerde 

  EN 
�  60 uur extra opleiding volgde tot 

diabeteseducator. Deze opleiding moet met 
vrucht voltooid zijn voor 30/9/2011 

 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
� Na 30 september 2011 

�  VPK die de opleiding tot diabeteseducator 
volgde 

(wie al een registratienummer had, blijft uiteraard educator) 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
aanvullende opleiding tot diabeteseducator 

� 20 studiepunten of minstens 150 
opleidingsuren 

� minstens 100 uren theoretisch onderwijs  
� uitreiking van een getuigschrift door een 

erkend opleidingsinstituut 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
�  Waar deze opleiding volgen? 

�  Arteveldehogeschool Gent 
�  KHBO (Brugge) 
�  Hogeschool Gent 
�  Erasmushogeschool Brussel 
�  KHLim Campus gezondheidszorg 
�  Katholieke Hogeschool Kempen Departement 

gezondheidszorg Lier samen met Artesis 
Hogeschool Antwerpen Campus 
gezondheidszorg 

In samenwerking met de Vlaamse Diabetes 
Vereniging vzw 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 

� Diabeteseducatie wordt volledig 
terugbetaald 

� De huisarts maakt een voorschrift op voor 
diabeteseducatie 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
�  Soorten educatie: 

1. Starteducatie 
� Opstarteducatie 

�  5 x 30 minuten 
�  Op voorschrift van de huisarts 
�  Maximum 3 sessies in 1 zitting 
�  Na de 5 sessies verslag naar huisarts 

� Bijkomende educatie 
�  Maximum 5 x 30 minuten 
�  Op voorschrift van de huisarts 
�  Na afloop van de voorgeschreven sessies verslag naar 

de huisarts 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 

2. Opvolgeducatie 
�  Maximum 2 x 30 minuten 
�  Op voorschrift van de huisarts 
�  Na afloop van de voorgeschreven sessies 

verslag naar de huisarts 
3. Extra educatie bij problemen 

�  Maximum 4 x 30 minuten 
�  Op voorschrift van de huisarts 
�  Na afloop van de voorgeschreven sessies verslag 

naar de huisarts 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
� Wanneer is educatie verplicht? 

� bij de start van insulinetherapie of van 
incretinemimetica: minimum 2 x 30 minuten 

� bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline: 
minimum 1 uur 

� bij onvoldoende metabole controle (HbA1c 
>7,5%): minimum 1 uur. 

� Ook om een glucosemeter te verkrijgen, dient 
de diabeteseducator langs te komen bij de 
patiënt 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
Modules educatie in de 1ste lijn 

Module  Voorschrift educatie huisarts  Verslag educator naar 
huisarts  

1.Starteducatie  

• 1ste globaal voorschrift: 5 
sessies (2 ½ u) 
 
• Nadien: aantal sessies te 
bepalen door huisarts (max 5 
bijkomend in totaal) 

• Na eerste 5 sessies 
  
 
• Nadien: na afloop van de 
voorgeschreven sessies  

2.Opvolgeducatie  • Max 1 u /jaar (2 sessies) 
• Sessies van ½ u  
  

• Na afloop van de 
voorgeschreven sessies  

3.Extra educatie bij 
problemen 

• Max 2u /jaar (4 sessies) 
• sessies van ½ u 
  

• Na afloop van de 
voorgeschreven sessies  

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
�  Educatie gebeurt in 1ste lijn  

�  Zelfstandige diabeteseducator 
�  Educator verbonden aan organisatie 

�  WGK, SVHG, Bond Moyson… 
�  Eerstelijnshuis 

�  Waar: bij patiënt thuis, in kabinet van huisarts, en 
eerstelijnshuis 

�  Educatoren die nog niet op de lijst staan: aarzel niet 
om ons te contacteren! 

Uitzondering:  
* aanbod eerstelijnseducatoren ontoereikend 
* patiënten met een complexe medische toestand  

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
� Tarieven voor revalidatieverstrekkingen 

(RIZIV) vanaf 1 januari 2011 
 

 

Code-
nummer 

Inhoud Honoraria Verzekerings-
tegemoetkoming 
rechthebbenden 
mét 
voorkeurregeling 

Verzekerings-
tegemoetkoming 
rechthebbenden 
zonder 
voorkeurregeling 

794054 Opstarteducatie (zitting 30 
minuten) 
 

20,47 20,47 20,47 

794076 Opvolgeducatie (zitting 30 
minuten) 

20,47 20,47 20,47 

794091 Educatie bij problemen 
(zitting 30 minuten) 

20,47 20,47 20,47 



LMN: Hoe => ZT DM2 
 
 
 
Veel gestelde vragen 
i.v.m. diabeteseducatie  

  & ZT 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
Wat houdt het samenwerkingscontract van de educator met 
het conventiecentrum in ?  
 

�  Elke educator uit de 1° lijn moet een samenwerkingscontract 
met één conventiecentrum sluiten voor de algemene 
coaching. Hiervoor is geen model vastgelegd.  

�  Het samenwerkingscontract moet voorzien dat het 
conventiecentrum minstens één keer per jaar rechtstreeks 
contact heeft met de eerstelijnseducator.  

�  De samenwerkingsovereenkomsten worden via het LMN 
gecoördineerd en gebundeld. Ook de verplichte coaching 
wordt in samenspraak met de tweede lijn georganiseerd. 

 
�  Bij vragen: aarzel niet ons te contacteren! 

 



LMN: Hoe => ZT DM2 
Welke patiënt met zorgtraject diabetes kan 
opstarteducatie voorgeschreven krijgen? 

�  Elke patiënt met zorgtraject diabetes, die 
nog nooit educatie gekregen heeft, kan 
opstarteducatie voorgeschreven krijgen.  

�  Patiënten die reeds educatie kregen via de 
diabetesconventie of via de referentie-
thuisverpleegkundigen kunnen geen 
opstarteducatie meer krijgen. 

 



LMN: Hoe => DM2 
�  Een weetje voor de verpleegkundige-diabeteseducatoren!! 
 

�  Vanaf 1 januari 2011 heeft een patiënt die een zorgtraject diabetes 
type 2 sluit, tijdens het kalenderjaar waarin zelfregulatie in een 
diabetesconventiecentrum werd gestart, ook bij u recht op opvolg- 
en extra-educatie in de 1ste lijn tijdens datzelfde kalenderjaar. 

 

�  Concreet betekent dit dat   
�  Overstap conventie naar ZT DM2:  

�  opvolg- en extra-educatie vanaf de datum dat het 
zorgtrajectcontract in werking treedt. 

�  Een gehospitaliseerde patiënt die educatie en materiaal kreeg in 
de conventie 
�  opvolg- en extra-educatie vanaf de datum dat het 

zorgtrajectcontract in werking treedt.  

 



LMN: Hoe => ZT DM2 



LMN breder: chronische zorg 
�  LMN kan ook als partner optreden in 

allerhande projecten inzake chronische zorg 
�  Rookstop 
�  Dementie 
�  Preventie 
�  … 

�  Aarzel dan ook niet ons te contacteren inzake 
chronische zorgintiatieven! 



Waar? 
Aarzel niet ons te 
contacteren! 



LMN: Waar? 
� Adres: 

�  Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1, Brugge 
 (aan het Minnewater) 

� Aarzel niet om contact met ons op te 
nemen! 
�  Annabel 

� annabel@zorgtrajectboh.be 
� 0488/87.94.85 

�  Michelle 
� michelle@zorgtrajectboh.be 
� 0485/22.44.77 

 

 



LMN: Waar? 
� Of met onze collega’s: 

�  Centraal West-Vlaanderen 
� Sarah Vanhee 

�  sarah.vanhee@lmn-cwv.be 

� Sofie Corteel 
�  Sofie.corteel@lmn-cwv.be 

�  Zuid West-Vlaanderen 
� Stefanie Desmet 

�  Lmnzwvl@skynet.be 







Het	Lokaal	
Mul,disciplinair	
Netwerk	
Sofie	Corteel	
Sarah	Vanhee	



Wie	zijn	wij?	
	

§ 5	huisartsenkringen					+															3	SEL’s	
	
	
	
	
	

	
		

HAMWVL	

HAKI	

HAOWVL	

Jan	Yperman	

Ijzerstreek	en	
Westkust	 SEL	

Oostende-
Veurne	

SEL	Zuid	West-
Vlaanderen	

SEL	Midden	
West-

Vlaanderen	





Wat	doen	we?	

•  	Bekendmaken	

•  Vereenvoudigen		

•  Mul,disciplinaire	samenwerking	s,muleren	
	
	



Bekendmaken		
•  Lok’s	
•  Individuele	bezoeken	
•  Kringavonden		
•  Informa,esessies	paramedici	
•  Nieuwsbrief		
•  Hét	aanspreekpunt	
•  Website	
•  …	



Vereenvoudigen		
•  Ontwerpen	van	documenten	
•  Verwijsbrieven	
•  Verslagbrieven	
•  Opvolgdocumenten	
•  Hulpmiddelen	voor	pa,ënten	
•  …		
è	Mul,disciplinaire	zorgdossiers	





Mul,disciplinaire	samenwerking	
s,muleren	

•  Communica,e	en	samenwerking!	





Vragen/opmerkingen/problemen…  
 

Sarah Vanhee & Sofie Corteel 
Zorgtrajectpromotoren 

H. Spilleboutdreef 34 
8800 Roeselare 

 
Tel: 051/208.207 
Fax: 051/208.217 

GSM: 0474/59.79.64 (Sarah) 
GSM: 0478/71.77.35 (Sofie) 
Sarah.vanhee@lmn-cwv.be 
Sofie.corteel@lmn-cwv.be 


