Navormingen LMN
Noteer alvast volgende datum in uw agenda:
-

Woensdagavond 22 november: nierinsufficiëntie (+ bezoek dialysecentrum ZOL)

Diabetes rijgeschiktheidsattest
Sinds 2017 is er een nieuw blanco rijgeschiktheidsattest voor een groep 1 rijbewijs
(privé-rijbewijs: groep 1 - Rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G) in omloop.
Wie kan het rijgeschiktheidsattest afleveren aan de patiënt?
●
●
●
●

Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie:
via huisarts.
Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling
met insulinepomp: via endocrinoloog.
Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige
hypoglycemie: via endocrinoloog.
Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van
derden nodig is en na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking
rijbewijs: via endocrinoloog.

Tips bij het invullen:
●
●
●

Let op de categorieën juist over te nemen
Categorie A rijbewijs => duid dan ook categorie AM, A1 en A2 aan op het attest
Categorie A3 rijbewijs => duid dan de categorie AM aan

Eerstelijnszones
De officiële oproep tot het vormen van eerstelijnszones (ELZ) is er:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone. Er vond reeds een overleg plaats met
de lokale overheden en ocmw’s. Het is de bedoeling voor eind 2017 een gezamenlijk en
gedragen voorstel van geografische afbakening in te dienen bij het Agentschap Zorg en
Gezondheid. Meer informatie volgt de komende maanden!

Steekkaarten voor educatoren 2017
De steekkaarten voor educatoren kregen onlangs weer een update. U kunt ze hier gratis
downloaden:
http://www.huisvoorgezondheid.be/zorgverlener/steekkaarten-voor-diabeteseducatoren

Voor de huisarts: Vlot gegevens leren delen? Waar wringt
het ICT-schoentje?
Eénlijn.be wil haar opleidingen nog beter afstemmen op de actuele noden die u als huisarts
ervaart. Daarom vragen zij u om hen te laten weten welke eGezondheidsdiensten u reeds
gebruikt en hoe tevreden u hierover bent. Laat hen via deze bevraging weten aan welke
opleidingsvormen en welke topics u het meeste nood heeft. Op basis van uw input zal
éénlijn.be haar opleidingsaanbod nog meer op uw maat trachten af te stemmen. Het invullen
van deze bevraging vraagt slechts 5 à 10 minuten van uw tijd. Alvast bedankt!

Jaarlijks verlof ZTP
Ik ben met verlof vanaf 14 juli tot en met 18 augustus 2017. 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
Hier kunt u op onze website volgende rubrieken van zorgverleners terugvinden.
Huisartsen
Nefrologen
Kinesitherapeuten
Thuisverpleegkundige
n

Educatoren
Endocrinologen
Osteopaten

Diëtisten
Apothekers
Logopedisten

Podologen
Oftalmologen
Psychologen

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.

