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Diabetes type 2, 
niet zomaar een ziekte 

U hebt diabetes of u kent iemand met 

diabetes? Dit is niet ongewoon! Tegenwoordig 

heeft 1 op 12 Belgen diabetes en dit zou nog 

stijgen naar 1 op 10 tegen 2030. Helaas weet 

33% van deze groep nog niet dat hij of zij 

diabetes heeft! 

 

Je hebt een groter risico om diabetes te krijgen 

als:  

… je overgewicht hebt. Als je daarbij een dikke 

buik hebt, is het risico nog groter. 

… je te weinig beweegt (minder dan 30 

minuten extra beweging per dag) of als je 

ongezond eet.  

… je ouder bent dan 40 jaar. Als je ouder bent 

dan 65 is je kans nog groter (1 op 8). 

… diabetes is vastgesteld in de familie: je 

broer, zus of één van je ouders. 

… je verhoogde bloedsuikerwaarden hebt. 

… je een te hoge bloeddruk hebt of hiervoor 

ooit geneesmiddelen moest nemen. 

 

Heb je nog vragen over terugbetalingen 
of tegemoetkoming? Stel ze ons! 

 

Telefonisch of via onze website  
www.zorgtrajectboh.be  

 
0485/22 44 77 of Michelle@zorgtrajectboh.be  
0488/87 94 85 of Kaatje@zorgtrajectboh.be 

 
Lokaal Multidisciplinair Netwerk 

Brugge-Oostende-Houtland 
Ruddershove 10a 

Wil je nog meer informatie 
over diabetes? 

 

Neem een kijkje op de website van en voor 
diabetespatiënten: 

www.diabetes.be  

0800/ 96 333 (gratis) 

 

    



 

 

 

 ZIT JE IN EEN 
ZORGTRAJECT? 

 

Zit je in het zorgtraject, dan neem je waarschijnlijk een 

aantal verschillende pilletjes of moet je 1 tot 2 keer per 

dag inspuiten. Je gaat ook minstens 1 keer per jaar 

naar je specialist én 2 keer per jaar naar je huisarts. 

Met een voorschrift van je arts heb je recht op 

volgende voordelen: 

 HEB JE EEN DIABETESPAS/ 
ZIT JE IN HET VOORTRAJECT? 

Een diabeteseducator geeft o.a. uitleg over hoe 
je je bloedsuikerwaarden meet. 

HEB JE DIABETES, DAN HEB JE  

ENKELE FINANCIËLE VOORDELEN. 

HUISARTS 

SPECIALIST 

Terugbetaling van alle remgeld. 

(Je betaalt geen eigen aandeel.) 

DIABETES-

MATERIAAL 
 

 

Gratis bij je apotheker: 

1 bloedglucosemeter 

150 strips (per 6 maanden) 

100 lancetten (per 6 maanden) 

DIABETES-

EDUCATOR 

Gratis educatie thuis of elders. 

DIËTIST 

2 x 30min per jaar 

deels terugbetaald 

na indienen van je 

briefje bij de  

mutualiteit. 

 

Nog €4,87 zelf te betalen, €1,97 

als je een verhoogde tegemoet-

koming hebt. 

PODOLOOG 

2 x 45min per jaar 

deels terugbetaald 

na indienen van je 

briefje bij de  

mutualiteit. 

 

Nog €7,31 zelf te betalen, €2,92 

als je een verhoogde tegemoet-

koming hebt. 

Mensen met diabetes hebben meestal recht op enkele 

financiële tegemoetkomingen. En dat is nodig, want de 

behandeling is niet goedkoop! Je voordelen worden 

bepaald afhankelijk van je zorgsysteem:  

 Het voortraject 

 Het zorgtraject 

 De diabetesconventie 

Vraag aan je huisarts of bij je ziekenfonds in 
welk systeem je zit!  

Iedere diabetespatiënt kan in een voortraject stappen, 

als je nog geen zorgtraject hebt en niet in de conventie 

zit.  

De voordelen bij de diabetespas zijn dezelfde als de  

voordelen in het voortraject. Eind 2017 zal de diabetes-

pas niet meer bestaan en geldt enkel nog het voortraject. 

Je huisarts kan je diabetespas omzetten naar een  

voortraject.  

Met een voorschrift van je arts heb je de  

volgende voordelen: 

Diabetesmateriaal betaal je zelf. Je kan wel korting  

krijgen via de diabetesliga of je mutualiteit. 

BIJ DE DIËTIST 

2 x 30min per jaar deels 

terugbetaald na indienen 

van je briefje bij de  

mutualiteit. 

 

Nog €4,87 zelf te  

betalen, €1,97 als je een 

verhoogde  

tegemoetkoming hebt. 

BIJ DE PODOLOOG 

2 x 45min per jaar deels 

terugbetaald na indienen 

van je briefje bij de  

mutualiteit. 

 

Nog €7,31 zelf te  

betalen, €2,92 als je een 

verhoogde  

tegemoetkoming hebt. 

Heb je diabetes type 1, zwangerschapsdiabetes of  

diabetes type 2 en moet je minstens 3 keer inspuiten per 

dag? Ga je meer dan 1 keer per jaar op controle in het 

ziekenhuis of krijg je daar materiaal? Dan zit je  

mogelijks in de diabetesconventie. 

Met een voorschrift van je arts, heb je recht op 

volgende voordelen: 

* Terugbetaling afhankelijk van je conventiegroep. 

 

Wat is een conventiegroep? 

Zit je in de conventie, dan wordt je ingedeeld in een  

bepaalde ‘groep’: A, B of C. Dit is afhankelijk van de 

ernst van je diabetes, het soort diabetes, je medicatie … 

Het diabetesteam in het ziekenhuis kan je vertellen in 

welke groep je zit. 

 

DIABETES-

MATERIAAL 

 

 

Je krijgt in het ziekenhuis: 

Strips en lancetten voor je bloed-

glucosemeter  

en/of   

Sensoren voor je  flashmonitor* 

DIABETES-

EDUCATOR 

Je krijgt gratis educatie in het 

ziekenhuis. 

DIËTIST Je kan gratis naar de  

diëtist in het ziekenhuis. 

PODOLOOG  

2 x 45min per jaar 

deels terugbetaald 

na indienen van je 

briefje bij de  

mutualiteit. 

 

Nog €7,31 zelf te betalen, €2,92 

als je een verhoogde tegemoet-

koming hebt. 

 ZIT JE IN DE DIABETES-
CONVENTIE? 


