De diabetespas, even voorstellen
De diabetespas is een boekje met praktische informatie en tips voor de
patiënt bijv. nuttige telefoonnummers, eerste hulp bij diabetes, enz.
Het boekje is een soort minidossier met gegevens over:
- de patiënt
- de gevolgde behandeling(en)
- de voorgeschreven geneesmiddelen
- de uitgevoerde onderzoeken en de resultaten daarvan
De diabetespas is een persoonlijk document.
Zorg ervoor dat u het altijd bij zich hebt.

Wie heeft recht op een diabetespas?
Alle diabetespatiënten kunnen een diabetespas aanvragen.

Wat is de bedoeling van de diabetespas?
De diabetespas moet de organisatie van de verzorging eenvoudiger maken.
Het is de bedoeling dat de pas bij elk bezoek aan een zorgverlener wordt
aangevuld met informatie over de toegediende verzorging. Op die manier
kunnen de zorgverleners hun behandeling op elkaar afstemmen.

Welke voordelen zitten eraan vast?
Houders van een diabetespas krijgen per jaar een gedeeltelijke
terugbetaling voor 2 raadplegingen bij een diëtist en 2 raadplegingen bij
een podoloog ( = voetspecialist ). Het jaar begint te lopen op het moment
dat u uw diabetespas aanvraagt.
1. Diëtist
De raadplegingen moeten worden voorgeschreven door uw huisarts of uw geneesheerspecialist.
U kunt kiezen: ofwel 2 raadplegingen van minstens 30 minuten, ofwel 1 raadpleging van minstens 1 uur.
De 2 raadplegingen bij een diëtist worden niet terugbetaald als u reeds een terugbetaling krijgt voor
dergelijke raadplegingen.

2. Podoloog
De raadplegingen moeten worden voorgeschreven door uw huisarts of uw geneesheerspecialist.
Deze 2 raadplegingen duren minstens 45 minuten.
De raadplegingen bij een podoloog zijn uitsluitend bedoeld voor diabetespatiënten die een groot risico
lopen om voetwonden te ontwikkelen bijv. zware eeltvorming, orthopedische afwijkingen, amputatie.

Hoe kunt u een diabetespas aanvragen?
Stap 1. Contacteer uw huisarts
Stap 2. Vraag uw huisarts om een aanvraagformulier in te vullen
Stap 3. Onderteken het aanvraagformulier
Stap 4. Bezorg het aanvraagformulier aan de adviserend geneesheer van
uw ziekenfonds
Stap 5. De adviserend geneesheer beoordeelt uw aanvraag.
Stap 6. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een diabetespas
van uw ziekenfonds.
Aanvragen, gebruiken van de diabetespas is gratis; 1x per jaar krijgt de
huisarts hiervoor een vergoeding. Zoals voor het bijhouden van een
Globaal Medisch Dossier betaalt de patiënt eerst de huisarts; die
vergoeding wordt dan volledig terugbetaald door de ziekenkas.

