
 

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen eerstelijnseducatoren en het 

diabetesconventiecentrum 786 808 56 UZ Leuven inzake zorgtraject patiënten diabetes 

 
Tussen de gemachtigde diabeteseducator actief in de eerste lijn hieronder gespecifieerd enerzijds: 

 

Naam  

verstrekkersnummer  

Adres  
 

Email  

Telefoonnummer  

 

en 
 

het conventiecentrum diabetes volwassen (nr. 78680856) van de Universitaire Ziekenhuizen 
Leuven, gevestigd te 3000 LEUVEN, Herestraat 49, vertegenwoordigd door Prof. Dr. C. Mathieu 
anderzijds 

 
wordt het volgende overeengekomen: 

 
Artikel 1 Doelstelling 

 
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de educator actief in de eerste lijn en het 

conventiecentrum diabetes volwassenen van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven met het oog op een 
begeleiding van de eerstelijnseducatoren betrokken in de tenlaste neming van patiënten die een 

zorgtrajectcontract hebben afgesloten met één van volgende artsen: 
 

  

Naam RIZIV-verstrekkersnummer 

Prof. dr. Chantal Mathieu 1-0706820/583 

Prof. dr. Pieter Gillard 1-3610583/583  

 
Artikel 2 Verbintenissen Conventiecentrum Diabetes volwassenen UZ Leuven 

 

Het conventiecentrum diabetes volwassenen UZ Leuven verbindt zich er toe om 
  

1° te voorzien in een contactnamemogelijkheid door de eerstelijnseducatoren met daartoe 
gemachtigde verpleegkundige educatoren en diëtist-educatoren verbonden aan haar conventiecentrum via 

volgende kanalen: 
 

 Telefonisch: elke maandag en dinsdag tussen 13u30 en 16u30 op 016/34.34.75   
  (verpleegkundig educator) of 016/34.10.86 (diëtist educator) 

 Via mail: zorgtrajecten-diabetes@uzleuven.be 
En verwijst bovendien naar volgende websites waarop informatie wordt aangeboden omtrent 

diabeteszorgprotocols als ook over de raadplegingsmomenten voorzien voor patiënten die een 
zorgtrajectovereenkomst afsloten met één van de in sub art 1 vermelde specialisten 

www.uzleuven.be/diabetes . 

mailto:zorgtrajecten-diabetes@uzleuven.be
http://www.uzleuven.be/diabetes
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2° te voorzien in minimaal één afstemmingsmoment per jaar tussen educatoren verbonden aan het 

conventiecentrum diabetes volwassenen UZ Leuven enerzijds en de eerstelijnseductor waarmee de 
overeenkomst wordt afgesloten. 

 
Dit overleg zal gemeenschappelijk georganiseerd worden voor de eerstelijnseducatoren waarmee een 

overeenkomst inzake samenwerking rond een zorgtraject diabetes werd afgesloten. Data en thema’s 
zullen via mail bekendgemaakt worden als ook op www.uzleuven.be/diabetes of www.zorgtrajecten-

brabant.be .  
 
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van dit overleg wordt toevertrouwd aan Carine Corthaut. 

 
Artikel 3 Verbintenissen educator eerstelijn 

 

De eerstelijnseducator betrokken in de tenlaste neming van patiënten waarvoor een zorgtrajectcontract 
werd afgesloten met één van de in sub art 1 vermelde artsen, verbindt zich er toe om gebruik te maken 
van de in sub art 2 vermelde contactkanalen en aanwezig te zijn op één de voorziene 

afstemmingsmomenten georganiseerd door UZ Leuven.  
 

Bovendien engageert deze educator zich er toe het conventiecentrum diabetes volwassenen UZ Leuven 
op de hoogte te brengen bij een stopzetting van activiteiten als eerstelijnseducator, of bij een wijziging in 

contactnamegegevens (adres, telefoonnummer, email) 
 

 
Artikel 4 Geldigheid 

 
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop ze is opgemaakt en geldt voor onbepaalde 

duur.  Ze kan te allen tijde door elke partij worden opgezegd meegedeeld bij een ter post aangetekend 
schrijven. 

 
Deze overeenkomst vervangt elke voorgaande overeenkomst tussen partijen m.b.t. hetzelfde voorwerp. 

 
Opgemaakt in 2 originelen te Leuven op 10 mei 2010. 

 
Iedere partij erkent hiervan één exemplaar ontvangen te hebben. 

 
 

Voor UZ Leuven     Eerstelijnseducator 
 
 

 
 

Prof. Dr. C. Mathieu     Naam educator 
 

Contactadres: 
UZ Leuven – secretariaat Endocrinologie 

T.a.v. prof. dr. C. Mathieu 
Herestraat 49 

3000 LEUVEN 

http://www.uzleuven.be/diabetes
http://www.zorgtrajecten-brabant.be/
http://www.zorgtrajecten-brabant.be/

