afspraken maken is de basis
Cursus LTA richtlijn Diabetes voor de huisarts
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De cursus LTA Diabetes mellitus type2
De LTA Diabetes mellitus type 2 geeft aanbevelingen voor de samenwerking tussen de huisartsen
en de specialisten bij de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 en houdt daarbij
rekening met een verschil in expertise en patiëntenpopulatie tussen huisartsen en specialisten.

Deze cursus bestaat uit twee delen, een werkconferentie en een inhoudelijk deel,
welke hieronder worden toegelicht
De cursus ‘richtlijn LTA diabetes’ is een praktische cursus voor de huisarts over de implementatie van
deze richtlijn voor diabetes mellitus type 2.
Uitgangspunt van de LTA richtlijn diabetes is de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn:
• de samenwerking, lokaal
• afgestemd op de lokale behoeften en situatie in de regio (lokale knelpuntenanalyse).
Het is geen medisch inhoudelijke scholing.
Deze cursus wordt georganiseerd binnen zorggroepen in Nederland onder leiding van een kaderhuisarts
diabetes. Indien er geen (lokale) kaderhuisarts diabetes (bij de zorggroep) aanwezig is kan via de DiHAG
informatie verkregen worden over beschikbare kaderartsen. Neemt u hiervoor contact op met de
coördinator van de DiHAG.
Voorafgaand aan de inhoudelijke cursus is er een werkconferentie met het kernteam diabetes van de
zorggroep en de internisten van het ziekenhuis waarmee wordt samengewerkt.

De werkconferentie
Tijdens de werkconferentie wordt de inhoudelijke bijeenkomst voorbereid door de kaderhuisarts en een
aantal betrokkenen.
Dit zijn huisartsen van de inhoudelijke werkgroep diabetes van de zorggroep, de internist, nefroloog,
endocrinoloog en arts van de voetpoli. Er wordt voor de inhoudelijke bijeenkomst casuïstiek voorbereid
over een aantal specifieke diabetes type 2-patiënten (knelpunten). Hiervoor worden voor huisartsen en
specialisten SMART-doelstellingen afgesproken, die in de inhoudelijke bijeenkomst aan bod komen.
Bijvoorbeeld: afstemming over de methoden van consultatie, verwijzing en terugverwijzing (zoals C/V via
e-mail, brief, zorgdossier/KIS, telefonisch) en intercollegiaal overleg, afgestemd op de lokale situatie.
De cursusmaterialen voor de werkconferentie zijn ontwikkeld en becommentarieerd door Hans van Wijland
(kaderhuisarts diabetes en deelnemer werkgroep LTA), Jan Dirk Wolters (kaderhuisarts diabetes en in dienst
bij het NAD), Ferdinand van der Does (kaderhuisarts diabetes en deelnemer werkgroep LTA) en
Alex Arntzenius (internist en deelnemer werkgroep LTA).
Accreditatie: de werkconferentie duurt 2 uur; hiervoor kan accreditatie worden aangevraagd door de
zorggroep en door de internisten.
Kosten: aan de werkconferentie zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

De inhoudelijke cursus:

Leerdoelen
- De cursist kent de aanbevelingen voor samenwerking tussen huisartsen en internisten van diabetes
mellitus type 2-patiënten.
- De cursist kent het verschil in expertise en patiëntenpopulatie tussen huisartsen en internisten.
- De cursist kent de raakvlakken van eerste- en tweedelijnszorg en de aanbevelingen om op het juiste
tijdstip huisartsgeneeskundige of specialistische zorg te bieden.
- De cursist kent de afspraken over continuïteit in het beleid. Deze zijn herkenbaar voor de patiënt.
- De cursist kent de globale aanbevelingen van de LTA, de regionale aanbevelingen van huisartsen
en internisten en de hierover gemaakte werkafspraken.

Algemeen
De inhoudelijke cursus is ontwikkeld door Hans van Wijland, Pauline Heijstee, Jan Dirk Wolters en
Geert Eisma, kaderhuisartsen diabetes, in opdracht van de DiHAG en het NHG.
Docenten: De inhoudelijke cursus wordt gegeven door een kaderhuisarts diabetes in samenwerking
met de internist(en). Indien er geen (lokale) kaderhuisarts diabetes (bij de zorggroep) aanwezig is, kan via
de DiHAG informatie verkregen worden over beschikbare kaderartsen. Neemt u hiervoor contact op met
de coördinator van de DiHAG.
Accreditatie: Voor deze bijeenkomst wordt door de zorggroep 2 uur accreditatie aangevraagd.
Kosten: De eigen bijdrage voor de huisarts bedraagt € 60,- of de zorggroep betaalt een licentiebedrag.
Informatie & aanmelden voor de cursus LTA diabetes:

inhoudelijke cursus en/of werkconferentie
Informatie over deze cursus kunt u opvragen bij uw zorggroep of bij de kaderhuisarts diabetes in uw regio.
Aanmelden kunt u bij de DiHAG coördinator D.P.M. (Debora) van Loon, MSc.
Na aanmelding neemt Denise Schaap (of iemand anders van AstraZeneca volgens afspraak met DiHAG)
contact met u op voor het verzorgen van cursusmateriaal en logistieke ondersteuning. Facturatie verloopt
via AstraZeneca.
Cursusmateriaal & logistieke ondersteuning: Het cursusmateriaal en de logistieke ondersteuning voor
deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door de alliantie van AstraZeneca BV en Bristol- Myers
Squibb. Via de coördinator van de DiHAG zal de lokale contactpersoon van AstraZeneca BV samen met
de kaderhuisarts zorgdragen voor het cursusmateriaal en de organisatie zoals de locatie.
Verantwoording:
De cursus is ontwikkeld in opdracht van de DiHAG en het NHG door kaderhuisartsen diabetes.
De sponsoren hebben zich op geen enkele wijze bemoeid met de inhoud van deze cursus.
Aanmelden
DiHAG coördinator D.P.M.
(Debora) van Loon, MSc
e-mail: dihag@nhg.org
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