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Overeenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. – Huisarts 
Inzet Diabetesverpleegkundige 

 
 

In aanmerking nemende dat: 

- de Huisarts en de Zorggroep in de regio Midden-Brabant gezamenlijk streven naar het 
leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten die geïncludeerd zijn in het 
zorgprogramma DMt2; 

 
- de inzet van diabetesverpleegkundigen, ten behoeve van de benodigde zorg aan 

daarvoor in aanmerking komende patiënten, in het zorgprogramma DMt2 is opgenomen; 
 
- Zorggroep RCH Midden Brabant B.V. diabetesverpleegkundigen in dienst heeft die deze 

inzet verrichten; 
 
- in het belang van goed georganiseerde patiëntenzorg is een formulering van taken en 

verantwoordelijkheden van Huisarts en Diabetesverpleegkundige noodzakelijk; 
 
- de Huisarts en de Zorggroep afspraken over bovenstaande vastleggen in deze 

overeenkomst. 
 
 
Afspraken: 
 
1. De diabetesverpleegkundige, in dienst van Zorggroep RCH Midden Brabant B.V., werkt 

in opdracht van de huisarts. De diabetesverpleegkundige heeft de opleiding volledig 
afgerond, ia BIG-geregistreerd en bevoegd haar taken zelfstandig uit te voeren. 

 
2. De huisarts is eerste en eindverantwoordelijke voor de zorg voor zijn patiënten. 
 
3. De diabetesverpleegkundige werkt binnen de praktijk van de huisarts onder zijn of haar 

verantwoordelijkheid, met behoud van eigen juridische aansprakelijkheid.  
 
4. De diabetesverpleegkundige wordt ingezet voor behandeling van de volgende 

diabetespatiënten:  
- patiënten waarvan insulineregulatie moeizaam verloopt;   
- instellen op basaal bolus insuline;  
- complexe co-morbiditeit of co-medicatie;  
- patiënten die worden ingesteld op en behandeld met GLP1;  
- bij bijzondere omstandigheden die de huisarts en praktijkondersteuner onvoldoende 

beheersen.  
 
Daarnaast fungeert de diabetesverpleegkundige als coach voor de praktijkondersteuner 
van de huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner kan advies en ondersteuning 
inroepen van de diabetesverpleegkundige. 

 
5. De diabetesverpleegkundige heeft toegang tot het HIS van de huisarts binnen de 

invulling van haar behandelrelatie met de diabetespatiënt. 
 
6. De diabetesverpleegkundige is bekwaam en bevoegd tot het aanpassen van de 

insulinetoediening. Deze aanpassing moet altijd goed geregistreerd worden zodat de 
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juiste insuline dosering altijd terug te vinden is. Registratie vindt plaats in het HIS of in het 
diabetes dagboek van de patiënt.  

 
7. De startdosering insuline is protocollair vastgesteld en wordt zo nodig overlegd met de 

huisarts. 
 

8. Bij bijzondere omstandigheden van de patiënt worden de protocollen gevolgd en zo 
nodig met de praktijkondersteuner of huisarts overlegd. De huisarts garandeert 
voldoende opvolging en toezicht wanneer dit gewenst is. 

 
9. Protocollen die gevolgd worden zijn te vinden in de NHG-standaard DMt2, de 

transmurale regionale richtlijn DMt2 (zie website www.rchmbr.nl), geldende protocollen 
van de eigen beroepsgroep en bij Langerhans (www.diabetes2.nl).  

 
10. De diabetesverpleegkundige zal de bepalingen van de AVG in acht nemen. 
 
 
 
Getekend voor akkoord 
 
 
Zorggroep RCH Midden Brabant B.V.  Naam huisarts:   

     
Datum:      Datum:  
 

 
 
 
 

Th.P.M. Bisschops     Handtekening huisarts: 
Algemeen directeur 

 
 

 

http://www.rchmbr.nl/
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