NIEUWSBRIEF december 2017

Diabetespas verdwijnt in 2018 volledig
De diabetespas kon al even niet meer worden aangevraagd. Maar patiënten die een diabetespas ontvingen
voor 1/2/2016 kunnen deze nog blijven gebruiken tot 31/12/2017.
De diabetespas werd vervangen door Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'
(voortraject diabetes). Meer informatie: http://lmnmaasenkempen.be/diabetes-mellitus/diabetespas-2
De huisarts kan het nomenclatuurnummer 102852, horende bij dit zorgmodel, éénmaal per kalenderjaar
attesteren, bij patiënten met diabetes type 2, die niet in een zorgtraject of conventie opgenomen zijn,
op voorwaarde dat hij het GMD beheert of deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen
waarin een arts dat GMD beheert.
Als arts denkt u er dus best aan om voor uw patiënten begin 2018 dit zorgmodel aan te vragen door de
nomenclatuurnummer te attesteren, zodat uw patiënten recht blijven hebben op terugbetaling van 2
consultaties per jaar bij een diëtist en 2 consultaties per jaar bij een erkende podoloog.

Wachtdienst apothekers Limburg – nieuw oproepnummer
Vind in Limburg een apotheek van wacht tussen 9 en 22 uur door uw postcode in te geven:
https://www.apotheeklimburg.be
Om de apotheek met nachtwacht te kennen, bel tussen 22 en 9 uur naar 078/05 17 33 (zonaal tarief).

Eerstelijnszones
De officiële oproep tot het vormen van eerstelijnszones (ELZ) werd in de zomer
verspreid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone.
Voor ELZ Maasland (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken) wordt er tegen het
einde van het jaar een aanvraag ingediend bij het Agentschap. Ook in Bree en Meeuwen-Gruitrode zijn er
gesprekken gaande met het Noorden en de GAOZ-regio en hoopt men nog een aanvraag te kunnen
indienen voor het einde van het jaar.

Terugbetaling podologische zolen (CM) vanaf 1/1/2018
Tegemoetkoming van 15 euro per zool, vervaardigd door een podoloog.
Voorwaarden:

• Lid zijn van CM.
• De zolen worden vervaardigd op voorschrift van een arts.

• De maatname voor de zolen en de vervaardiging ervan worden uitgevoerd door een podoloog
erkend door het Riziv. Zolen vervaardigd door een orthopedist of bandagist komen niet in
aanmerking voor deze terugbetaling.
• Je ontving het voorbije kalenderjaar geen tegemoetkoming voor zolen vanuit de ziekteverzekering.
• Er is geen tegemoetkoming voor de podologische zolen vanuit de ziekteverzekering.
Het aanvraagformulier zal vanaf januari beschikbaar zijn. Alle info:
https://new.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/materiaal/zolen/podologische-zolen

Verlof ZTP
Ik ben met verlof vanaf vrijdag 22 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018. Mails worden niet
gelezen noch doorgestuurd. Bij dringende vragen, neem dan even telefonisch contact op (0475 66 03 23),
spreek een boodschap in en ik probeer u zo spoedig mogelijk te contacteren.

Sociale kaart
http://lmnmaasenkempen.be/ (rechts onderaan: Wie is wie?)
Opmerkingen en/of wijzigingen mag u altijd doorgeven aan uw ZTP.
Uitschrijven?
Indien u in de toekomst liever geen nieuwsbrieven van het LMN ontvangt, mag u mij daarvan op de hoogte
stellen. Ontvangt u de brief liever per mail of omgekeerd net liever per post, dan mag u dat ook altijd even
laten weten.

Vriendelijke groeten,
Tine Van Esser
ZTP LMN Maas en Kempen
Kloosterpoort 13
3960 Bree
0475 660323
Lmnmaasenkempen.be

