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2 Inleiding 
 
Het transmurale diabeteszorg protocol deel 1 beschrijft met name de afspraken die zijn gemaakt om 
tot een transmurale procesinrichting te komen. Dit betreffen afspraken over de gestandaardiseerde 
controles:  

 Wanneer deze controles moeten plaatsvinden; 
 Wie wanneer wordt ingeschakeld; 
 Welke gegevens daarbij worden vastgelegd en uitgewisseld; 
 Hoe daarover wordt gerapporteerd; 
 Hoe de patiënt daar zicht en invloed op kan krijgen. 

 
Het protocol deel 2 beschrijft met name de medisch inhoudelijke zorg.  
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3 Organisatie 

3.1 Huisartsen Eemland 

Huisartsen Eemland is een initiatief van Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. en voorheen Stichting 
Diamuraal. Wij zijn de regionale huisartsenorganisatie die de huisartsen in de regio Eemland 
faciliteert in de zorg. Dit gebeurt op vele manieren: zorgprogramma’s, nascholingen, werkafspraken 
met het ziekenhuis en centrale informatievoorziening voor huisartsen. 
Huisartsen Eemland is een organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de 
regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continue aanbod van 
kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in onze regio. Wij 
geloven namelijk dat de beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar en 
collega zorgprofessionals en zorginstellingen. We werken dan ook nauw samen met verschillende 
disciplines in de huisartsenpraktijken, in de wijk en in de hele regio. De organisatie Huisartsen 
Eemland ondersteunt de huisartsen bij hun dagelijkse praktijk, bij de samenwerking in de nulde-, 
eerste- en tweede lijn en ontwikkelt zorgprogramma’s en nascholingen. 
 
Dit alles onder het motto: Samen Sterker 

3.2 Huisartsen Eemland Zorg 

Huisartsen Eemland Zorg is een toekomstgerichte organisatie van, voor en door huisartsen. Door de 
krachten te bundelen vervullen de huisartsen een sterke spilfunctie in de eerste lijn en zijn ze een 
herkenbare partner voor patiënten en stakeholders in de zorgketen. Belangrijke uitgangspunten van 
onze organisatie zijn: bundeling van kennis, open en transparant samenwerken, decentraal 
organiseren, elkaar ondersteunen en steeds de verbinding zoeken. We zijn inspirerend, betrokken, 
open en ambitieus en trots op onze kernwaarden. We noemen dit ook wel ons ethische kompas. Het 
geeft het fundament weer van waaruit wij werken. 

3.3 Missie en Visie 

Huisartsen Eemland Zorg wil een organisatie zijn die samenhangende zorg met de huisarts als spil in 
een sterke eerste lijn bevordert en daartoe de belangen van de aangesloten huisartsen in de 
breedste zin behartigt. 
 
Wij willen bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de 
burgers in onze regio. Wij geloven dat we dit kunnen bereiken door samenhangende zorg met de 
huisarts als spil in een sterke eerste lijn en optimale samenwerking met de tweede lijn. 
 
De kwaliteit van zorg die door de gecontracteerde hoofdbehandelaars en ketenpartners wordt 
geleverd, wordt aan de hand van kwaliteitsindicatoren bewaakt en teruggekoppeld aan de 
zorgverlener. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze data conform de geldende richtlijnen. Aan 
zorgverzekeraars wordt een transparante en geheel geanonimiseerde verantwoording afgelegd over 
de zorginhoud en bestede middelen.  
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3.4 Financiële stromen 

Huisartsen Eemland Zorg sluit voor het leveren van ongecompliceerde diabeteszorg ‘diabetes 
mellitus type 2’ een contract voor een keten-DBC met de zorgverzekeraars. Vervolgens sluit 
Huisartsen Eemland Zorg een contract met zorgverleners (die onderdelen van) de zorg uit deze keten 
leveren. De keten-DBC bevat alle patiëntgebonden zorgonderdelen die geleverd worden door 
huisarts, praktijkondersteuner, laboratorium, oogheelkunde, diëtetiek, en intercollegiale consultatie 
van de internist als ook niet-patiënt gebonden onderdelen zoals infrastructuur en overheadkosten.  
 
Binnen de keten wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdbehandelaars en ketenpartners. De 
hoofdbehandelaar is een huisarts of internist die de regie heeft en verantwoordelijk is voor de 
reguliere controles en voor het verwijzen en/of aanvragen van de overige noodzakelijke controles. 
 
De betaling van de huisarts verloopt automatisch op basis van de geregistreerde patiënten waarbij 
de huisarts hoofdbehandelaar is op de peildatum in het EPD (betaling per kwartaal achteraf op basis 
van het aantal patiënten dat op de eerste van dat kwartaal actief waren).  
  
De ketenpartners bieden een onderdeel van de ketenzorg en hebben ook beperkt toegang tot het 
EPD (een ketenpartner krijgt pas toegang naar het patiënten-EPD nadat de hoofdbehandelaar in 
overleg met de patiënt een verwijzing en/of aanvraag heeft gedaan). 
 
Bestaande relaties tussen huisartsen en andere zorgverleners worden gerespecteerd. Hiervoor sluit 
Huisartsen Eemland Zorg met de betreffende zorgverleners contracten, mits zij voldoen aan de 
geldende kwaliteitseisen. Ketenpartners worden betaald op basis van declaraties die zij indienen bij 
Huisartsen Eemland Zorg. 
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4 Hoofdbehandelaarschap 
 
In dit hoofdstuk worden de opleidingseisen en organisatorische randvoorwaarden vastgelegd voor de 
hoofdbehandelaar die de regie heeft en verantwoordelijk is voor de reguliere diabetescontroles en 
voor het verwijzen en/of aanvragen van de overige noodzakelijke diabetescontroles. De commissie 
kwaliteit van Huisartsen Eemland Zorg bewaakt dit inhoudelijk. 

4.1 Rol en verantwoordelijkheden 

De medische inhoudelijke zorgverlening van de diabetes ketenzorg dient plaats te vinden onder de 
verantwoordelijkheid en regie van de hoofdbehandelaar, hetgeen contractueel wordt vastgelegd. De 
hoofdbehandelaar is altijd een huisarts of internist. Daarbij geldt de aanvullende voorwaarde voor de 
huisarts die deze ketenzorg levert, dat hij/zij tevens de basis huisartsenzorg kan bieden. De huisarts 
kan ervoor kiezen om bepaalde taken te delegeren aan een deskundige praktijkondersteuner. 
 
De huisarts draagt er zorg voor, dat hij en de onder zijn gezag werkende medezorgverleners 
beschikken en blijven beschikken over de kennis en kunde, die voor een verantwoorde verlening van 
de zorg noodzakelijk is. De huisarts en medezorgverleners voldoen aan de opleidingseisen die 
Huisartsen Eemland Zorg stelt en nemen de kwaliteitseisen in acht die binnen hun beroepsgroep 
gesteld worden. Zij handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (AVG en 
WGBO). 
 
De huisarts heeft te allen tijde inzage in de behandeling, ook als hij de patiënt vanwege complicaties 
naar de internist heeft verwezen. Vice versa heeft de internist alleen inzage in het EPD nadat de 
huisarts in overleg met de patiënt, heeft verwezen of een e-consultatie heeft aangevraagd. 

4.2 Randvoorwaarden 

Huisartsen Eemland stelt een aantal bindende voorwaarden aan de zorgorganisatie van de 
hoofdbehandelaar. Het betreft voorwaarden met betrekking tot de organisatiestructuur en het 
zorgproces. Tijdens het intakegesprek komen deze voorwaarden aan de orde. Indien de organisatie 
bij aanvang niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden er afspraken gemaakt over de 
realisatie ervan. 
 
4.2.1 Structuurvoorwaarden 
Opleidingseisen zorgverleners 
De hoofdbehandelaar is altijd een huisarts of internist. Overige zorgverleners hebben minimaal een 
relevante opleiding tot praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige of diabetesverpleegkundige op 
hbo-niveau. 
 
Specifieke kennis Huisartsen Eemland Zorg 
De protocollen deel 1 en 2 van Huisartsen Eemland Zorg aangaande de transmurale diabeteszorg zijn 
aanwezig (digitaal). De praktijk is bezocht door de zorgprogrammacoördinator diabetes van 
Huisartsen Eemland Zorg. Alle huisartsen en praktijkondersteuners hebben de EPD-training gevolgd. 
Er is (gemiddeld) twee dagdelen getraind met POH-begeleiding op de praktijk.  
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4.2.2 Procesvoorwaarden 
Basiszorg DM2 
De huisartsenpraktijk organiseert de volledige DM2 basiszorg zoals beschreven in het transmurale 
diabeteszorg protocol deel 1 en 2 van Huisartsen Eemland Zorg.  
 
Tijd 
Er wordt voldoende consult- en overlegtijd gereserveerd voor de diabeteszorg. Binnen de DBC  zijn 
de volgende controlemomenten gecontracteerd. Consultduur planning: 

 40 min. voor risico-inventarisatie en kleine controle 
 30 min. voor jaarcontrole 
 20 min. voor kleine controle 
 10 min. voor voetcontrole 
 10 min. voor tussentijdse controle  

 
Controlefrequentie 
Er zijn minimaal 2 tot 4 controlemomenten per jaar (1 per 3 of 6 maanden) waarvan minstens één 
per jaar wordt uitgevoerd door de huisarts. De keten-DBC omvat per jaar ten minste 1 risico-
inventarisatie (later jaarcontrole + update risico-inventarisatie), jaarlab, voetonderzoek en 
fundusscreening (middels foto, of daar waar nodig door andere oogafwijking onderzoek oogarts op 
basis van de geldende controlefrequentie uit de richtlijn). Indien geïndiceerd (zie hoofdstuk 4) kan er 
verwezen worden naar de diëtist, podotherapeut en/of gebruik worden gemaakt van een consultatie 
van een internist (hoofdstuk 6). 
   
Gebruik EPD 
Alle consulten worden geregistreerd in het EPD en consultaties en verwijzingen vinden via het EPD 
plaats bij de door Huisartsen Eemland Zorg gecontracteerde zorgaanbieders. Indien er bij hoge 
uitzondering gekozen wordt voor een andere zorgaanbieder dient dit handmatig toegevoegd te 
worden.  
Het is niet verplicht om de medicatiemodule te gebruiken, echter voorafgaand aan een verwijzing of 
consultatie naar de internist moet de actuele medicatie zijn geregistreerd. 

4.3 Opleidingseisen 

4.3.1 Arts  
De huisarts of medisch specialist is als zodanig opgenomen in het desbetreffende KNMG-register en 
voldoet derhalve aan de wettelijke eisen voor (her)registratie.    
 
4.3.2 Diabetesverpleegkundige en POH 
De POH/DVK dient in het bezit te zijn van het certificaat/ diploma van één van de officiële hbo-
beroepsopleidingen tot praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige/diabetesverpleegkundige. 
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De praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige met aandachtsgebied diabetes dient te beschikken 
over een hbo werk- en denkniveau, verkregen door: 
 

 
Basis/ uitgangspunt 

 
Opleiding tot POH/DVK  

 
Bewijslast 

 
Hbo-verpleegkundige 
niveau 5 

Aanvullende opleiding 
 Post-hbo-

diabetesverpleegkunde 
 Post-hbo-praktijkondersteuning  
 Stichting Specifieke Scholing 

Verpleegkundigen 
diabetesverpleegkundige 

Kopie diploma verpleegkunde 
 en kopieën van de 

deelcertificaten óf 
 kopie Certificaat SSSV-

diabetesverpleegkundige 

Initiële opleiding tot 
hbo-verpleegkundige 
niveau 5 

Opleiding hbo-v met 
uitstroomvariant ‘bachelor of 
nursing in de huisartsenzorg’ 

Kopie diploma ‘bachelor of  
nursing – huisartsenzorg’ 

Mbo-verpleegkundige 
Niveau 4  

Aanvullende opleiding  
 Stichting Specifieke Scholing 

Verpleegkundigen 
diabetesverpleegkundige 

 Éénjarige of tweejarige post-
hbo-opleiding 
praktijkondersteuning 

Kopie diploma verpleegkundige 
 en Kopie Certificaat SSSV-

diabetesverpleegkundige óf 
 diploma van hbo-opleiding 

praktijkondersteuner 

Praktijkassistente 
(mbo-
doktersassistente met 
werkervaring) 

 
Tweejarige opleiding POH na mbo-
opleiding 
 

 Kopie diploma 
doktersassistente 

 Kopie certificaat/diploma van 
hbo-opleiding POH 

 
Paramedicus 

Éénjarige post-hbo-opleiding 
praktijkondersteuning 

 Kopie diploma en  
 Kopie certificaat/diploma van 

hbo-opleiding POH  

 
4.3.3 Insulinetherapie  
Deelnemende organisaties moeten kunnen instellen op insulinetherapie, bij voorkeur ook een twee- 
en viermaal-daags regime. Per deelnemende organisatie is minimaal een koppel huisarts/POH 
bekwaam in het instellen op insuline. Zij hebben hiervoor een door de Langerhans georganiseerde 
insulinecursus gevolgd. Indien de huisartsenpraktijk niet voldoet aan deze voorwaarde, heeft zij één 
jaar de tijd om deze kennis en kunde vaardig te maken en kan de patiënt voor insulinetherapie nog 
verwezen worden naar de tweede lijn én wordt er gedurende dit jaar een korting van 20% op het 
DBC-tarief geheven.  
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4.4 Controlebeleid hoofdbehandelaar 

4.4.1 Inclusie 
De keten-DBC start zodra bij de patiënt de diagnose diabetes mellitus type 2 is gesteld en de patiënt 
is ingevoerd in het diabetes EPD. 
 
4.4.2 Controle varianten 
Na de risico-inventarisatie worden de periodieke controles opgestart; hierbij zijn vier varianten 
mogelijk: 
 

 Jaarcontrole 
Inhoudelijk gelijk aan de NHG-jaarcontrole. 

 Kleine controle  
Inhoudelijk gelijk aan de NHG-kwartaalcontrole. 

 Tussentijdse (optimalisering) controle. 
Een controle die extra wordt ingepland om aandacht te besteden aan bijv. specifieke 
gezondheidsaspecten omdat de patiënt de gewenste streefwaarden niet heeft behaald of om 
het kennisniveau van de patiënt te verbeteren. 

 Zelfcontrole 
Dit is een controle die qua doel en inhoud vergelijkbaar is met de kwartaalcontrole, maar 
door de patiënt zelf wordt uitgevoerd en door de patiënt via het “digitaal logboek” in het 
EPD wordt ingevoerd. De uitkomst wordt via het EPD ter beoordeling aan de 
hoofdbehandelaar aangeboden. 

 
4.4.3 Controle frequentie 
Huisartsen Eemland Zorg volgt de richtlijnen van het NHG en neemt als uitgangspunt dat: 
 

 Jaarlijks één jaarcontrole wordt uitgevoerd. 
 Jaarlijks één tot drie kleine controles plaatsvinden.  
 Jaarlijks één voetcontrole wordt uitgevoerd. 
 De mate waarin fysieke controles vervangen kunnen worden door zelfcontroles wordt in 

nauw overleg met de patiënt door de hoofdbehandelaar vastgesteld, maar er mag niet meer 
dan 12 maanden tijd tussen twee fysieke controles zijn. 

 Driejaarlijks minstens één funduscontrole wordt uitgevoerd. 
 Jaarlijks één jaarlab wordt uitgevoerd. 

4.5 Stoppen met Roken  

De gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken, daar waar het in de keten geïncludeerde 
patiënten betreft, is een binnen de ketenfinanciering gecontracteerd onderdeel. Concreet dient u 
daarvoor minimaal 4 patiëntencontacten te noteren in een “Stoppen met roken” consult in Portavita. 
Vervolgcontacten mogen indien gewenst telefonisch. Per patiënt mag maar één traject per jaar 
worden gedeclareerd. Let op dat er geen sprake is van dubbelfinanciering, door het SMR-traject van 
de in de keten geïncludeerde patiënten ook nog buiten de keten om declareren.   
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4.6 EPD 

Er wordt gewerkt met een operationeel transmuraal EPD conform Nictiz standaarden. Hierdoor 
wordt het mogelijk om de verantwoordelijkheid en plaats van uitvoering van de zorg te ontkoppelen, 
met ontsluiting naar Huisartsen- en Ziekenhuis Informatie Systeem (HIS en ZIS). 
Het EPD is webbased en kent een modulaire opbouw, gericht op secundaire preventie van vroege en 
late complicaties van diabetes. Gebruik van het EPD kent ook nog drie additionele innovatieve 
kenmerken: 
• Het maakt kwaliteits-, tevredenheids-, en doelmatigheidsmetingen mogelijk.  
•  Het wordt gebruikt bij de onderbouwing van het ketentarief. 
•  De patiënt wordt toegang verleend, waardoor hij/zij onderdeel van de keten wordt.  
 

     

4.7 No show beleid 

Helaas komt het voor dat patiënten onaangekondigd niet verschijnen voor een periodieke controle. 
Zorgverzekeraars verlangen van de hoofdbehandelaar dat hij “zich maximaal zal inspannen om 
alsnog de zorg conform de keten-DBC te leveren.”  
 
Huisartsen Eemland Zorg wil de “no show” registreren en monitoren zodat er meer zicht komt op de 
kosten en het gedrag van de chronisch ziekte patiënt. Als een patiënt niet verschijnt voor een 
geplande controle wordt deze als “no show” afgehandeld. Van de hoofdbehandelaar wordt na een 
“no show” verwacht dat de patiënt 1x telefonisch(/schriftelijk) en 1x schriftelijk benaderd wordt voor 
een nieuwe afspraak. Dit wordt in een tussentijdse controle vastgelegd. Na twee pogingen zijn er dus 
één “no show” en 2 keer een tussentijdse controle geregistreerd. 
 
Wanneer de patiënt één jaar niet komt voor zijn controles, moet het dossier gestaakt worden.  
De management rapportage lijst van het proces kan helpen om deze dossiers op te sporen.  
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5 Ketenpartners 
 
Ketenpartners bieden een onderdeel van de ketenzorg en hebben geen verantwoordelijkheid voor 
het geheel van de behandeling. Er is wel sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid met de 
andere zorgverleners voor het wat betreft de bepaling en uitkomsten van de voor hun beroepsgroep 
relevante indicatoren.  

5.1 Diëtist  

5.1.1 Rol en verantwoordelijkheden 
Bij een nieuw gediagnosticeerde diabetespatiënt wordt de patiënt verwezen naar de diëtist.  
Indien er geen veranderingen in het ziektebeeld zijn, blijft de inzet van de diëtiste beperkt tot deze 
verwijzing.  
Later in het behandeltraject kan het instellen op of wijzigingen in de behandeling met insuline een 
reden zijn om de patiënt te verwijzen.  
Nevendiagnoses zoals obesitas, hypertensie of hypercholesterolemie kunnen een reden zijn voor 
verwijzing naar de diëtist, daar waar de huisarts een dieetadvies effectief acht. 
Het is van groot belang dat alle, al dan niet gevraagde, voedingsadviezen van diverse zorgverleners 
aan mensen met diabetes wetenschappelijk onderbouwd en niet met elkaar in strijd zijn, maar elkaar 
juist ondersteunen en versterken. 
 
5.1.2 Structuurvoorwaarden 
Opleidingseisen diëtist 
De diëtist heeft een afgeronde hbo-opleiding voeding en diëtetiek en heeft een specifieke opleiding 
op het gebied van diabetes gevolgd (post-hbo voeding en diabetes). 
 
Specifieke kennis Huisartsen Eemland Zorg 
De protocollen deel 1 en 2 van HE Zorg aangaande de transmurale diabeteszorg zijn aanwezig 
(digitaal). De praktijk is bezocht door de zorgprogrammacoördinator diabetes van Huisartsen 
Eemland Zorg. Alle diëtisten hebben de EPD-training gevolgd.  
 
Kwaliteitsregister 
De diëtist is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor diëtisten; Stichting Kwaliteitsregister 
Paramedici (SKP) en/of de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Een belangrijke voorwaarde 
voor deze inschrijving is dat de diëtist voldoende bij- en nascholingen volgt en dat er een 
samenwerkingsverband is met andere diëtisten waarin afspraken zijn gemaakt voor vervanging bij 
afwezigheid. 
5.1.3 Procesvoorwaarden 
 
Voedingsrichtlijn 
De voedingsadviezen moeten gebaseerd zijn op de recente voedingsrichtlijnen bij diabetes van het 
NDF, CBO en/of NHG.  
 
Aanvraag 
Na de aanvraag via het EPD moet de diëtist de patiënt binnen maximaal 2 weken benaderen en een 
afspraak maken. De patiënt wordt op consult gezien binnen 4 weken. 
 
Controlefrequentie 
Bij verwijzingen zoals boven genoemd heeft de patiënt recht op maximaal 3 uur begeleiding. Als de 
patiënt zowel COPD als diabetes heeft, blijft het maximum van 3 uur gelden. 
 
Gebruik EPD 
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In het EPD wordt door de diëtist vastgelegd: 
 De hoofdpunten van elk consult  
 De met de patiënt besproken onderwerpen 
 En de samenvatting en conclusie bij beëindiging van de begeleiding. 

5.2 Podotherapeut  

5.2.1 Rol en verantwoordelijkheden 
Afhankelijk van de Sims-classificatie met het bijbehorende zorgprofiel wordt de patiënt, door de 
huisarts/POH of internist/DVK, verwezen naar de (diabetes)podotherapeut. Deze doet de 
voetscreening waarbij een advies gegeven wordt t.a.v. het behandelplan. 
Het is van groot belang dat alle, al dan niet gevraagde, adviezen van diverse zorgverleners aan 
mensen met diabetes wetenschappelijk onderbouwd en niet met elkaar in strijd zijn, maar elkaar 
juist ondersteunen en versterken. 
 
5.2.2 Structuurvoorwaarden 
Opleidingseisen podotherapeut 
De podotherapeut heeft een afgeronde hbo-opleiding podotherapie en heeft een specifieke 
opleiding op het gebied van diabetes gevolgd. 
 
Specifieke kennis Huisartsen Eemland Zorg 
De protocollen deel 1 en 2 van Huisartsen Eemland Zorg aangaande de transmurale diabeteszorg zijn 
aanwezig (digitaal). De praktijk is bezocht door de zorgprogrammacoördinator diabetes van 
Huisartsen Eemland Zorg. Alle podotherapeuten hebben de EPD-training gevolgd.  
 
Kwaliteitsregister 
Podotherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de 
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). 
5.2.3 Procesvoorwaarden 
Zorgmodule 
De gegeven adviezen moeten gebaseerd zijn op de Richtlijn Diabetische Voet (2006) van de NIV en de 
recente Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera (2014) van de NVvP. 
 
Aanvraag 
Na de aanvraag via het EPD moet de podotherapeut de patiënt binnen maximaal 2 weken benaderen 
en een afspraak maken. De patiënt wordt op consult gezien binnen 4 weken. 
 
Controlefrequentie 
Na het vaststellen van het zorgprofiel wordt door de podotherapeut een behandelplan opgesteld 
waarin de controlefrequentie wordt aangegeven bij de verschillende zorgverleners (podotherapeut 
en/of medisch pedicure). 
 
Gebruik EPD 
In het EPD wordt door de podotherapeut bij iedere controle de voetcontrole ingevuld, waarbij wordt 
vastgelegd: 

 De Sims-classificatie met het bijbehorend zorgprofiel 
 Daaropvolgend het behandelplan 
 De samenvatting van het consult. 
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5.3 Laboratorium 

In transmurale diabeteszorg protocol deel 2 is weergegeven welk laboratoriumonderzoek in welke 
fase van de behandeling standaard wordt uitgevoerd c.q. optioneel is op initiatief van de 
zorgverlener. Minimaal één keer per jaar wordt de patiënt verwezen voor een uitgebreid jaarlab. 
 
Randvoorwaarden laboratorium 
De kosten en aanvragen voor het laboratoriumonderzoek vallen buiten het tarief van de keten-DBC. 
Huisartsen Eemland Zorg heeft een koppeling met het EPD en verschillende laboratoria zoals het 
Meander Medisch Centrum,  Saltro, U-Diagnostics en Gelderse Vallei . Middels deze koppeling (op 
BSN) komen de uitslagen automatisch binnen en kunnen de uitslagen die reeds voor de start van de 
keten zijn bepaald, alsnog worden geïmporteerd. Deze koppeling moet per huisartsenpraktijk 
worden ingesteld door Huisartsen Eemland Zorg. 
Huisartsen Eemland Zorg staat open voor andere laboratoria die in dit werkgebied werkzaam (willen 
zijn), maar alleen als zij de kosten voor de koppeling met het EPD willen dragen. 

5.4 Oogheelkunde 

Funduscontrole geschiedt bij voorkeur door middel van een fundusfoto. Het maken van de 
fundusfoto vindt plaats door een daartoe bekwame functionaris. De beoordeling van de fundusfoto 
dient plaats te vinden door een ter zake deskundige (oog)arts. Indien er complicaties zijn, vindt de 
funduscontrole plaats als onderdeel van het regulier consult aan de oogarts.  
 
De eerste funduscontrole moet plaatsvinden binnen 3 maanden na het stellen van de diagnose 
diabetes type 2 en vindt na twee jaar opnieuw plaats. Indien er tweemaal achtereen geen 
retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. 
Tussentijdse funduscontrole kan vereist zijn bij de start van insulinebehandeling en/of 
insulinepomptherapie. Zie hiervoor protocol deel 2. 
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Complicatie Funduscontrole middels 
foto 

Funduscontrole  
door oogarts 

Retinopathie al aanwezig Nee Ja 

Zwangerschap(swens) Nee Ja 

Eerdere foto’s onbeoordeelbaar Nee Ja 

Leeftijd < 18 jaar Nee Ja 

Andere oogaandoening aanwezig (bijv. 
glaucoom) 

Nee Ja 

 
Verschil werkwijze tussen fundusfoto en oogartscontrole 
 

Actie Fundusfoto 
Meander Medisch 
Centrum 

Fundusfoto 
Saltro 

Funduscontrole  
door oogarts (Meander 
Medisch Centrum) 

Aanvraag  Iedere keer door 
hoofdbehandelaar. 
Kan samen met 
jaarlab 

Eenmalig door 
hoofdbehandelaar 
daarna door Saltro 

Verwijzing (is al eerder 
gedaan) buiten EPD om 

Oproep 
 

Patiënt moet zelf 
een afspraak maken. 

Saltro Patiënt moet dit zelf 
regelen 

Verwijzing 
oogarts* 

Meander Medisch 
Centrum verwijst zelf 
door naar oogarts 

Hoofdbehandelaar 
verwijst naar oogarts 

Is al onder behandeling 
oogarts 

Registratie 
Uitslag EPD 

Meander Medisch 
Centrum 

Saltro Hoofdbehandelaar via 
“Index” n.a.v. verslag 
oogarts 

 
*indien retinopathie of foto onbeoordeelbaar 
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6 Patiënt 
 
De behandeling van diabetes gaat verder dan alleen de controles door de behandelaar. Diabetes 
vraagt elke dag om aandacht en de patiënt zal zelf moeten blijven proberen om goede 
glucosewaardes te bereiken. De patiënt zal gemotiveerd moeten raken om zijn leefgewoontes aan te 
passen; anders eten en meer bewegen.  
 
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het stimuleren van zelfmanagement en het vergroten 
van de kennis over diabetes. Voor goede zorg is ook een evenwichtige relatie tussen de patiënt en 
zijn zorgverleners nodig. Huisartsen Eemland Zorg wil dit bereiken door de patiënt zelf toegang te 
geven tot zijn Digitale Logboek waardoor hij inzicht krijgt in het proces van zijn behandeling. 

6.1 Digitaal logboek 

Alle patiënten kunnen direct inzage in hun eigen dossier krijgen. De POH of huisarts kan hiervoor de 
inlog maken. Het persoonlijke dossier wordt het Digitaal Logboek genoemd. Behandelaars, diabetes 
gerelateerde medicatie, individueel zorgplan, streefwaarden, actuele meetwaarden en 
laboratoriumwaarden zijn zichtbaar voor de patiënt. Hij ziet op welke zorgonderdelen hij recht heeft 
en welke adviezen er gegeven zijn. Ook kan hij zelf in het logboek gegevens toevoegen, bijvoorbeeld 
eigen glucosewaarden en die delen met het diabetesbehandelteam. Dit alles gaat via internet en is 
beveiligd met een wachtwoord. 
 
Het digitaal logboek maakt het mogelijk vragen te stellen via veilig berichtenverkeer. Het 
behandelteam kan, wanneer het bericht gelezen wordt, direct in het dossier kijken alvorens te 
antwoorden. Het berichtenverkeer middels het digitaal logboek is geschikt voor niet-dringende 
vragen met betrekking tot diabetes. Het diabetesteam zal die op een rustig moment kunnen 
beantwoorden. Bij twijfel zal er mondeling overleg zijn met de patiënt.  
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het Digitaal Logboek, biedt 
Huisartsen Eemland Zorg de mogelijkheid aan patiënten om uitleg te krijgen. Deze uitleg/cursus richt 
zich met name op de minder ervaren computergebruiker. De cursus wordt individueel gegeven, dus 
er is alle tijd om vragen te stellen. Voor patiënten die al aardig de weg weten op de computer is het 
waarschijnlijk ook voldoende om de praktische handleiding te downloaden.  
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6.2 Zelfcontrole 

Voor stabiel ingestelde patiënten is in overleg met de hoofdbehandelaar de mogelijkheid, om een 
fysieke kwartaalcontrole te vervangen door een zelfcontrole via het Digitale Logboek. Na een 
cardiovasculair incident kan de patiënt hiervoor op zijn vroegst in aanmerking komen na 2 jaar, te 
weten na 1 jaar onder controle te zijn geweest van een specialist en daarna minimaal 1 jaar onder 
controle bij de huisarts in een stabiele situatie. Als de patiënt de controle heeft ingevuld, verschijnt 
deze op de werklijst van de hoofdbehandelaar. 
 
Hiervoor worden de volgende criteria gebruikt: 

 De patiënt is stabiel ingesteld, d.w.z. sinds 6 maanden is er geen wijziging in de medicatie 
meer toegepast t.a.v. de glucoseregulatie (orale medicatie of insuline); er is een adequaat 
lipidenprofiel en de streefwaarde voor de bloeddruk is (nagenoeg) bereikt; 

 De patiënt meet op een middels de duplo-meting gecontroleerde glucosemeter (zie protocol 
deel 2); 

 Indien de patiënt bekend is met hypertensie, waarbij er gerede kans is dat de bloeddruk een 
kwartaal na de laatste controle boven de streefwaarde uit zal komen, meet patiënt zelf zijn 
bloeddruk met een geijkte meter (geijkt door fabrikant of middels bloeddrukmeting 
vergelijken op spreekuurmeting); 

 De patiënt is voldoende geïnformeerd over de aandoening diabetes en voelt zich in staat 
deze zelfcontrole uit te voeren (ook ten aanzien van evt. bloeddrukmeting); 

 De behandelaar schat in dat de patiënt therapietrouw is en verwacht dat de patiënt deze 
zelfcontrole uit kan voeren; 

 De patiënt is in staat zijn resultaten via internet in te voeren. 
 
Indien een van de volgende situaties zich voordoet wordt de patiënt, naar aanleiding van de 
zelfcontrole, alsnog opgeroepen voor een fysieke controle: 

 De glucose regulatie is inadequaat 
o Hypoglycemie(en), meer dan gebruikelijk of hulp van derde persoon nodig geweest, 

bijv. bij sport, emoties, uitgaan; 
o Hyperglycemie, die niet te corrigeren is, bijv. bij ziekte, koorts, infectie, emoties, 

sport; 

 Een voetwond(je) is ontstaan; 

 Patiënte is zwanger of geeft aan een zwangerschapswens te hebben; 

 Patiënt(e) is opgenomen (geweest); 

 Er zijn afwijkingen op spuitplaatsen ontstaan. 

 De hypertensieregulatie is inadequaat (de bloeddruk is gestegen tot boven de streefwaarde). 
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7 Samenwerking tussen huisarts, kaderhuisarts diabetes en internist 
 
De doelstelling van Huisartsen Eemland Zorg is om de zorg voor DM2-patiënten zoveel mogelijk bij de 
huisarts plaats te laten vinden. Om dit optimaal te kunnen doen zijn er mogelijkheden gecreëerd 
waarbij de specialistische kennis van de kaderhuisarts diabetes of internist eenvoudiger voor de 
huisarts bereikbaar wordt; enerzijds middels vraag gestuurde nascholing, anderzijds op individueel 
patiëntniveau. 
 
De samenwerking voor de behandeling en begeleiding van een individuele DM-patiënt kan, op 
voorwaarde van een zo volledig mogelijk ingevuld EPD (denk aan relevante voorgeschiedenis, 
medicatiemodule, informatie over medicatie-intoleranties), op vier manieren plaatsvinden (oplopend 
in zwaarte): 

7.1 E-consultatie 

7.1.1 E-consultatie kaderarts diabetes 
Het is mogelijk om, vanuit Portavita, een e-consultatie te doen bij de kaderhuisarts diabetes. De 
antwoorden kunnen zowel door de kaderhuisarts of de zorgprogrammacoördinator van het 
betreffende zorgprogramma beantwoord worden. O.a. de strenger wordende eisen t.a.v. beveiliging 
en privacy (AVG), zijn een reden om alle correspondentie met derden via het Portavita-dossier van de 
patiënt te laten verlopen. Bijkomend voordeel is dat de gegeven antwoorden te allen tijde 
beschikbaar blijven ter inzage omdat deze vanaf nu gekoppeld zijn aan het Portavita-dossier van de 
patiënt. Daarnaast kan Huisartsen Eemland Zorg meekijken in het Portavita-dossier van de patiënt, 
dus dit scheelt beide partijen tijd. 
Bovenstaande is dus echt bedoeld voor het stellen van medisch inhoudelijke vragen. Vragen rondom 
de organisatie en logistiek van de zorgverlening ‘rondom’ de patiënt mogen via de mail. Houd er 
rekening mee dat het verplicht is om de patiënt om toestemming te vragen alvorens er een 
consultatie gedaan wordt. De werkafspraak is dat er na de aanvraag van een consultatie binnen twee 
weken een reactie gegeven wordt. Het antwoord van de e-consultatie vindt je terug op de werklijst in 
Portavita. 
 
7.1.2 E-consultatie internist 
De huisarts kan de internist consulteren over de behandeling van een patiënt. Bij “consultatie 
specialist” wordt de patiënt in principe niet opgeroepen, maar wordt op basis van de beschikbare 
informatie uit het EPD digitaal een advies opgesteld. Consultatie specialist kan dus gebruikt worden 
wanneer de huisarts de patiënt zelf wil blijven behandelen en een gerichte vraag aan de tweede lijn 
wil stellen. Alvorens er een e-consultatie gedaan wordt, moet de medicatiemodule zijn ingevuld en 
een actuele probleemlijst aanwezig zijn in de memo van het EPD. 
De aanvraag voor consultatie specialist komt binnen op de werklijst van de vakgroep Meander 
Medisch Centrum. De werklijst wordt dagelijks door de dienstdoende diabetesverpleegkundige 
bekeken en verwerkt. Als het uitsluitend een digitaal advies (e-consultatie) betreft ontvangt de 
POH/huisarts binnen 2 weken bericht. De internist beantwoordt de consultatie via het EPD aan de 
huisarts. Op basis van de vraagstelling en gegevens in het EPD kan de internist de huisarts het 
advies geven de patiënt te verwijzen naar het spreekuur (zie onder). 

7.2 Overdragen hoofdbehandelaarschap 

Huisarts en internist kunnen het hoofdbehandelaarschap van een patiënt aan elkaar overdragen. Het 
inhoudelijke protocol deel 2 biedt de richtlijnen hiervoor aan. Het uiteindelijke overdragen is altijd 
een individuele beslissing van de hoofdbehandelaar. Desgevraagd zal hij/zij moeten kunnen 
beargumenteren, waarom niet tot overdracht is overgegaan. De wens van de patiënt kan hierin een 
doorslaggevende rol spelen. 
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7.3 Spoedregeling inzage EPD 

Het Meander Medisch Centrum heeft geen standaard inzage in alle EPD’s. Huisartsen Eemland Zorg 
heeft een spoedregeling in het leven geroepen waarbij de bureaumedewerker op aanvraag van een 
internist van het Meander Medisch Centrum, het dossier overdraagt.  
 
Er zijn twee situaties waarin de internist de bureaumedewerker van Huisartsen Eemland kan vragen 
om overdracht van het EPD via een spoedprocedure, te weten:  

 Bij een spoedopname van de patiënt in het ziekenhuis 

 Wanneer de huisartsenpraktijk vergeet om het dossier over te dragen, terwijl er wel via 
“Consultatie specialist” of een bericht het verzoek is gedaan om het hoofdbehandelaarschap 
van de patiënt over te nemen. 

 
Dit wordt gecommuniceerd aan de huisartsenpraktijk en mocht de huisarts andere overwegingen 
hebben waardoor de overdracht van het hoofdbehandelaarschap van deze patiënt niet wenselijk is, 
dan zal dit z.s.m. ongedaan worden gemaakt. 
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8 Kwaliteitsmanagement 
 
Als hoofdcontractant is Huisartsen Eemland Zorg medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
geleverde zorg conform de algemeen aanvaarde professionele standaard. Om de indicatoren te 
kunnen monitoren heeft Huisartsen Eemland Zorg een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. 

8.1 Commissie Kwaliteit 

De commissie kwaliteit bestaat uit een kaderhuisarts, een internist, diabetesverpleegkundige, 
zorgprogrammacoördinator en een zorgprogrammaondersteuner. Zij hebben o.a. de onderstaande 
verantwoordelijkheden: 
 

 Medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid transmurale diabeteszorg protocollen; 
 Ontwikkelen en prioriteren gebruikersverzoeken ter perfectionering van het EPD; 
 Organiseren van scholing en ontwikkelen van scholingsaanbod; 
 Controleren en kwalificeren van indicatorenrapportages; 
 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het kwaliteitsbeleid. 

8.2 Indicatoren en feedbackrapportages  

De praktijken hebben continu inzicht in de indicatoren middels de managementrapportages in het 
EPD. Daarnaast kunnen praktijken gebruik maken van Portavita Analytics waarin Huisartsen Eemland 
Zorg een eigen database bijhoudt en er zodoende overzichten en feedbackrapportages kunnen 
worden gegenereerd. Huisartsenpraktijken worden gestimuleerd om hier gebruik van te maken ter 
ondersteuning van het proces in de dagelijkse diabeteszorg in de praktijk. 
De indicatoren zijn conform de landelijke benchmark om de prestaties van de praktijken te 
monitoren. Een aantal indicatoren zijn voor het proces genormeerd omdat dit contractuele 
verplichte prestaties zijn. 
De minder presterende praktijken zullen worden besproken in de commissie kwaliteit met als doel 
deze zorg te verbeteren en zo nodig zal er extra ondersteuning worden aangeboden aan de praktijk. 

8.3 Communicatie 

Huisartsen Eemland Zorg heeft een website, www.huisartseneemland.nl, waar alle belangrijke 
stukken bij het onderdeel “zorgverleners” terug te vinden zijn: 

 Protocollen 
 Handleidingen 
 Patiënten folders 
 Nieuwsbrieven 
 Veel gestelde vragen 

 
Nieuwsbrieven en belangrijke veranderingen c.q. storingen in het EPD worden via de mail verzonden.  
Vragen kunnen te allen tijde gesteld worden aan het bureau, waar ervoor gezorgd wordt dat de 
vraag bij de juiste functionaris terecht komt. 
 
info@huisartseneemland.nl  
 
Tel. 0900-5552288  

http://www.huisartseneemland.nl/
mailto:info@huisartseneemland.nl
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9 Bijlage 1 Privacyreglement 
 
Het privacyreglement is te vinden op de website van Huisartsen Eemland: 
https://huisartseneemland.nl/privacy/  

https://huisartseneemland.nl/privacy/


Diabetesprotocol deel 1 
Huisartsen Eemland Zorg 2019 

 

 - 23 - 

10 Bijlage 2 Klachtenreglement 
 
Het klachtenreglement is te vinden op de website van Huisartsen Eemland: 
https://huisartseneemland.nl/suggestie-of-niet-tevreden/klachtenregelement/  
 
  

https://huisartseneemland.nl/suggestie-of-niet-tevreden/klachtenregelement/
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