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Diabetesconventie Mariaziekenhuis
Het Mariaziekenhuis beschikt over een door het RIZIV erkende diabetesconventie., Hier kan de
diabetespatiënt gratis testmateriaal bekomen mits hij/zij voldoet aan bepaalde voorwaarden
vastgelegd door het RIZIV. Daarnaast wordt ook voorgeschreven dat de nodige educatie voorzien
wordt. De behandelende arts specialist moet de patiënt evalueren en indelen in een categorie door het
RIZIV vastgelegd. Afhankelijk van deze categorie heeft de patiënt recht op 30, 60 of 120 strips per
maand, afhankelijk van het aantal injecties per dag en zijn/haar algemene toestand.
1. Voorwaarden:
- Type 1 of 2 diabetespatiënten die minstens 2x per dag insuline toedienen of patiënten met
een insulinepomp of zwangerschapsdiabetica
- Patiënt moet 2 á 4 x per jaar op consultatie komen.
- Patiënt dient steeds de gemeten glycemieresultaten alsook zijn glucosemeter mee te brengen
om te laten beoordelen door de behandelende arts.
- De nodige onderzoeken ondergaan op voorschrift van de arts. Dit houdt onder andere in dat u
jaarlijks naar de oogarts gaat, een urinestaal laat controleren alsook een uitgebreide nuchtere
bloedname laat doen, steeds een goede voetverzorging nastreeft ter preventie van wonden.
Ook een cardiaal nazicht kan nodig zijn op advies van de arts. Een afspraak bij de diëtist(e)
zal ook jaarlijks gepland worden.
- Actief inspanningen leveren om een betere glycemiecontrole te bereiken (voldoende meten,
adviezen opvolgen, voeding,…)
2. Voordelen voor de patiënt:
- De patiënt krijgt een glucosemeter ter beschikking en een prikpen, nodig om bloedsuiker te
controleren in bruikleen (d.w.z. dat het toestel eigendom blijft van het ziekenhuis, maar dat de
patiënt het mag gebruiken zolang hij het nodig heeft ).
- De patiënt krijgt de strips en lancetten die nodig zijn om te meten gratis.
- De patiënt krijgt de nodige educatie om zelf een beter inzicht te krijgen in zijn eigen
glycemieregeling.
Opmerking: naaldjes voor op de insuline pennen dient de patiënt zelf aan te kopen.
3. Wat als je niet voldoende testmateriaal hebt tot je volgende afspraak?
- Indien je niet voldoende materiaal hebt, neem je best eerst telefonisch contact op met de
diabetesverpleegkundige van dienst. Zij of hij zal met u afspreken wanneer u het materiaal
kan komen halen.
- Wanneer er problemen zijn met het toestel of prikker, kan de patiënt ook best contact
opnemen met de diabetesverpleegkundige. (011/ 82 60 95 of 011/ 82 60 96).
4. Wanneer wordt de conventie gestopt?
Als je overgaat naar een conventie van een ander ziekenhuis.
De behandelende arts heeft het recht de conventie stop te zetten als de patiënt zich niet houdt
aan de zelfcontrole bv. onvoldoende meten, waarden niet noteren, niet tijdig op de jaarlijkse
controle komen
Bij overlijden
Opmerking: bij het stopzetten van de conventie moet steeds de meter met het daarbij
behorende materiaal terug naar het ziekenhuis gebracht worden.

5. Hoeveel strips?
- Je krijgt maar juist genoeg strips mee om het aantal metingen, voorgeschreven door de
behandelende arts, te doen (bepaald door je categorie). Wanneer je meer metingen doet, zal
je daarvoor zelf de strips moeten aankopen. Het is niet mogelijk om meer strips dan
toegelaten door het RIZIV mee te geven.
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