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Contactgegevens

Polikliniek Interne

Route 30  -  1e verdiep 
T  051 42 51 60

Endocrinoloog

Dr. Evy Degrande

Diabetesverpleegkundigen

diabetes@sintandriestielt.be

maandag tem vrijdag op afspraak 
tussen 08.00 en 16.00 uur

• Mr. Jan Oosterlynck 
T  051 42 51 77 
jan.oosterlynck@sintandriestielt.be

• Mevr. Stefanie Willemyns 
T  051 42 51 81 
stefanie.willemyns@sintandriestielt.be

• Mevr. Letje Blondia 
T  051 42 52 29 
letje.blondia@sintandriestielt.be

Voedingsdeskundigen

dieetafdeling@sintandriestielt.be

maandag tem vrijdag op afspraak 
tussen 08.00 en 17.00 uur

T  051 42 55 63 

Consult Endocrinologie

Graag volgende zaken meebrengen

• Glucometer + insulinepen
• Diabetesdagboekje of glycemie volgbladen
• Medicatielijst
• Resultaten van een recent bloedonderzoek
• Verwijsbrief van de huisarts
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Behandeling diabetes

De behandeling van diabetes steunt op  
3 grote pijlers, nl. de voeding, 
lichaamsbeweging en medicatie. 
 
Dit betekent dat de behandeling bij elke 
patiënt verschillend zal zijn. De endocrinoloog 
zal een individuele behandeling starten. Bij 
deze diabetesbehandeling wordt u zelf actief 
betrokken.  Een team bestaande uit diabetes-
verpleegkundigen en voedingsdeskundigen, 
onder leiding van Dr. Degrande -endocrinoloog- 
staat in  voor een goede begeleiding , educatie 
en ondersteuning van uw diabeteszorg.

Diabetesconventie

De diabetesconventie is een overeenkomst 
tussen het RIZIV en het Sint-Andriesziekenhuis. 
Hiermee wordt het ziekenhuis voorzien in 
financiering en omkadering voor de zorg aan 
diabetespatiënten.  Dankzij de conventie 
krijgen deze patiënten, naast individuele 
begeleiding, ook zelfcontrolemateriaal in het 
diabetescentrum van het ziekenhuis. 

Voorwaarden

• In het bezit zijn van een GMD bij huisarts
• Minstens 1x/jaar consult bij endocrinoloog
• Minstens 2x/jaar contact bij 

diabeteseducator
• Jaarlijks consult bij oftalmoloog
• Jaarlijkse controle van nierfunctie, perifere 

neuropathie en voetonderzoek

Groepen

Groep A

• Patiënten met type 1 diabetes en patiënten 
met een totaal verlies van de endocriene 
pancreas-functie

• Patiënten met type 1 diabetes die tijdelijk 
geen of minder complexe insulinetherapie 
nodig hebben

Groep B

• Patiënten met type 2 diabetes of een 
andere vorm van diabetes en die 
hierdoor nood hebben aan een complexe 
behandeling met injecteerbare glucose 
verlagende middelen

• Vrouwen met zwangerschapsdiabetes die 
behandeld worden met insuline

Groep C

• Diabetespatiënten met 2 of meer insuline-
injecties en/of andere injecteerbare 
glucose-verlagende middelen

• Diabetespatiënten met 1 insuline-injectie, 
aangevuld met een bijkomende injectie 
met glucose-verlagende middelen

• Diabetespatiënten na een 
orgaantransplantatie of behandeling met 
nierdialyse

• Patiënten met organische hypoglycemieën
• Vrouwen met zwangerschapsdiabetes 

zonder insuline
• Vrouwen met diabetes zonder 

insulinetherapie die zwangerschapswens 
hebben

Diabetes Zorgtraject

Een diabetes zorgtraject is een verbintenis 
tussen de diabetespatiënt, de huisarts en de 
endocrinoloog. 
De patiënt staat zelf in voor een goede 
uitvoering en opvolging van de behandeling. 
De huisarts coördineert het zorgtraject. 
De endocrinoloog ondersteunt vanuit 
expertise de huisarts. Daarnaast maken de 
diabeteseducator, de diëtist en de podoloog 
deel uit van de zorg binnen dit traject.

Voorwaarden

• Diabetes type 2
• Behandeling met 1 of 2 insuline-injecties of 

incretinomimetica
• In het bezit zijn van een GMD bij de 

huisarts
• Minstens 2x/jaar consult bij huisarts
• Minstens 1x/jaar consult bij endocrinoloog

Voordelen

• Volledige terugbetaling  van 
diabeteseducatie én consulten van de 
huisarts/endocrinoloog tijdens de duur van 
het Zorgtraject

• Gratis zelfzorgmateriaal via apotheek of 
thuiszorgwinkel

• Gedeeltelijke tegemoetkoming voor dieet- 
en podologisch advies


