OVERZICHT ZORGSYSTEMEN DIABETES (versie juli 2018)
EDUCATIE IN DE
THUISZORG

VOORTRAJECT DIABETES
(zorgmodel opvolging patiënt met DM
type 2)
(Pas gediagnosticeerde) diabetespt. type 2
met of zonder medicatie (oraal of
injecteerbaar)
Voorwaarde:
• geen opvolging in zorgtraject of conventie
• geen prediabetes

(artikel 8)
• Diabetespt. type 2,
opstartend met 1 insuline
injectie/dag
zonder aansluiting bij
zorgtraject of conventie
• Diabetespt. type 2 met
insuline injecties in
conventiegroep C1

Programma
educatie en
zelfzorg door de
huisarts
(zelden gebruikt)
Diabetespt. type 2 in
opstart/behandeling
met 1 injectie/dag
incretine mimeticum
of insuline
Voorwaarde:
geen opvolging in
zorgtraject of
conventie

ZORGTRAJECT
DIABETES TYPE 2
Diabetespt. type 2 met:
• onvoldoende controle bij maximale
OAD, waarbij insulinetherapie of
incretinemimeticum overwogen wordt
• 1 of 2 insuline injectie(s) per dag
EN/OF incretinemimeticum

Rechthebbende

Bijkomende
voorwaarden

Zelfzorgmateriaal
* op voorschrift HA
via apotheek of
Thuiszorgwinkel

verplicht GMD²
voortraject (102852) jaarlijks verlengen

•
•
•
•

Glucometer: neen
Strips: neen
Lancetten: neen
Pennaalden: neen

GMD niet verplicht

•
•
•
•

Glucometer: neen
Strips: neen
Lancetten: neen
Pennaalden: neen

verplicht GMD²

• Glucometer*: 1 per
3 jaar (attest HA)
• Strips*: 2x50/jaar
• Lancetten*:
1x100/jaar
• Pennaalden: neen

DIABETESCONVENTIE

• verplicht GMD²
• verplicht consult
➢ HA: min. 2x/jaar
➢ Endocrinoloog: best jaarlijks
(min. 1x/18 maanden)
•
•
•
•

Glucometer*: 1 per 3 jaar (attest educ.)
Strips*: 3x50/ 6 maanden
Lancetten*: 1x100/ 6 maanden
Pennaalden: neen
ENKEL INDIEN INSULINE/INCRETINE

• Groep A: type 1 diabetici
A.1. type 1 diabetes (totaal verlies van
pancreasfunctie)
A.2. type 1 diabetes in honeymoonfase
• Groep B: diabetici met complexe
insulinetherapie
B.1. type 2 diabetes met min. 3 x ins/dag
B.2. zwangerschapsdiabetes met insuline
B.3. diabetici met insuline na
orgaantransplant of aan nierdialyse
• Groep C¹: diabetici met eenvoudigere
behandeling + multimorbiditeit
C.1. multimorbide diabetespt. met 2
ins/dag of 1 ins/dag + incretinemimeticum
C.2.
➢ diabetici zonder insuline na
orgaantransplant of aan nierdialyse
➢ pt. met organische hypoglycemieën
(insulinoom,…)
➢ zwangerschapsdiabetes zonder
insuline
➢ vrouwen met diabetes zonder
insuline met zwangerschapswens
• verplicht GMD²
• verplicht consult
➢ Endocrinoloog: min. 1x/jaar
➢ Diabeteseducator en/of diëtist: min.
2x/jaar
• Nazicht ogen, voeten, nierfunctie,
perifere neuropathie: min. 1x/jaar
• Verplicht aantal bloedsuiker-metingen
• Zelfzorgmateriaal: aantallen volgens
conventiegroep
• (Gedeeltelijke) terugbetaling van nieuwe
technologieën bv. sensoren, pomp
• Pennaalden: neen
• Zelfzorgmateriaal via conventiecentrum

¹ Deze patiënten zitten normaal gezien in een zorgtraject maar kunnen TIJDELIJK opgenomen worden in de conventie omwille van multimorbiditeit. Contract duurt 6 maanden maar kan verlengd worden na overleg met HA.
² GMD moet in orde zijn binnen het eerste jaar na afsluiten contract.
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OVERZICHT ZORGSYSTEMEN DIABETES (versie juli 2018)
VOORTRAJECT DIABETES

EDUCATIE IN DE
THUISZORG

(zorgmodel opvolging patiënt met DM
type 2)

(artikel 8)

Ja, indien
• Voortraject 102852 aangevraagd EN
• patiënt 15 – 69 jaar EN
• Cardiovasculair risico: BMI > 30 en/of
arteriële hypertensie
• Niet voor patiënten in WZC /
gemeenschappelijke verblijfplaats

Educatie

➢ Max. 4 sessies /kalenderjaar
➢ Huisarts maakt een apart voorschrift per
beroepsgroep en per type sessie met
vermelding van het aantal
➢ Verslag van educator naar huisarts
Type sessies:
• IH = individueel aan huis (30 min)
• IP = individueel in een praktijk (30 min)
• G = in groep (2u), max. 10 pers.

Diëtiek

Podologie
(vanaf voetrisico
1 = neuropathie)
Tussenkomst
podologie &
diëtiek
Verenigbaar met
ZT CNI

Beroepsgroepen:
• Diabeteseducator (IP/G)
• Diëtist (IP/G)
• Apotheker (IP/G)
• Verpleegkundige (IH)
• Kinesitherapeut (G)
2x30’/jaar
enkel met voorschrift HA
nomenclatuur: 771131

Programma
educatie en
zelfzorg door de
huisarts

DIABETES TYPE 2

Ja, door diabeteseducator
(verpleegkundige-educator, diëtisteducator, podoloog-educator,
kinesitherapeut-educator,…)
Ja
Speciaal voorschrift nodig
voor educatie (eenmalig)
➢ Educatie tot inzicht:
2u (eenmalig)
➢ Educatie tot zelfzorg:
5u (eenmalig)
➢ Educatie tot opvolging:
2/kalenderjaar

Ja, door de huisarts
kan ook door de
diabeteseducator via
artikel 8 (indien
insuline injectie)

➢ Max. 5 sessies/ kalenderjaar,
waarvan min. 1 aan huis
➢ Eenmalig 5 bonus sessies in het 1ste
of 2de kalenderjaar na start ZTD
➢ Voor alle patiënten, ongeacht of ze
reeds educatie kregen via DC,…
➢ Niet voor patiënten in WZC/
gemeenschappelijke verblijfplaats

Ja
Via multidisciplinair team
conventiecentrum
C.1. patiënten combineerbaar met artikel 8
als geen ZTD

Verslag van educator naar HA
Oude regelgeving mogelijk tot 31/12/18
voor alle patiënten

Enkel indien voortraject

Enkel indien
voortraject

Enkel indien voortraject

Enkel indien
voortraject

gedeeltelijk³ indien voortraject

gedeeltelijk³ indien
voortraject

Ja

Ja

gedeeltelijk³
³ patiënt betaalt enkel remgeld
Ja

DIABETESCONVENTIE

(zelden gebruikt)

2x45’/jaar
nomenclatuur: 771153
enkel met voorschrift HA
met vermelding risicogroep

ZORGTRAJECT

2x30’/jaar
enkel met voorschrift HA
nomenclatuur: 794010
2x45’/jaar
nomenclatuur: 794032

2x45’/jaar
nomenclatuur: 771153

enkel met voorschrift HA of endocrinoloog
conventiecentrum met vermelding
risicogroep

via conventiecentrum OF via eerstelijn
enkel met voorschrift HA of endocrinoloog
met vermelding risicogroep

gedeeltelijk³
Ja

via conventiecentrum

• Diëtiek: volledig via conventiecentrum
• Podologie: gedeeltelijk³
Ja
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OVERZICHT ZORGSYSTEMEN DIABETES (versie juli 2018)

Nomenclatuur
educatie

VOORTRAJECT DIABETES

EDUCATIE IN DE
THUISZORG

(zorgmodel opvolging patiënt met DM
type 2)

(artikel 8)

BEROEPS
GROEP
DIABETES
EDUCATOR
THUISVPK
APOTHEKER
DIËTIST
KINESITHER
APEUT

INDIV.
EDUCATIE
794253

GROEPS
EDUC.
794334

794312
794290
794275
////////////

////////////
794371
794356
794393

Tarieven

Terugbetaling
REMGELD
HA/endocrinoloog
Voorschrijver

Vermelding op
voorschrift

Administratie
zorgverleners

Programma
educatie en
zelfzorg door de
huisarts

TYPE
SESSIE
INDIVIDUEEL

• VPK educator:
➢ Educatie tot inzicht:
423194 (eenmalig)
➢ Educatie tot zelfzorg:
423150 (eenmalig)
➢ Educatie tot opvolging:
423216 (2/kalenderjaar)
• referentie VPK diabetes:
➢ Educatie tot inzicht:
423194 (eenmalig)

Aanvullende info

RIZIV

Speciaal voorschrift nodig
voor educatie (eenmalig) in
samenspraak met de VPK
educator

794430

794430

794452

794452

(aan huis)

GROEP

ja
neen, bij huisbezoek

neen

GMD-houdende arts
(of collega binnen een
erkende groepering)

GMD-houdende arts (of collega binnen
een erkende groepering)

GMD-houdende arts (of collega binnen
een erkende groepering) of endocrinoloog

‘programma educatie
en zelfzorg’

‘zorgtraject diabetes’ of ‘ZTD’

‘DC’ of ‘diabetesconventie’

GMD-houdende arts (of
collega binnen een erkende
groepering)

voorschrift educatie

BONUS
EDUC.
794415
Educatie: via conventiecentrum

INDIVIDUEEL

GMD-houdende arts (of collega binnen een
erkende groepering)
‘VTD’ of ‘voortraject diabetes’ of ‘zorgmodel
opvolging patiënt met diabetes type 2’

BASIS
EDUCATIE
794415

(praktijk)

neen

Verwijsbrief HA

DIABETES TYPE 2

Diabetes dossier:
423135 (eenmalig)

neen

Verwijsbrief naar diëtist
Verwijsbrief naar podoloog
Verwijsbrief naar endocrinoloog
Verwijsbrief naar oftalmoloog

DIABETESCONVENTIE

(zelden gebruikt)

neen

• HA: Voortraject 102852 jaarlijks
verlengen!
• HA: gegevens zorgprotocol invullen in
GMD

ZORGTRAJECT

info en opmaak
voorschrift
HA: RIZIV
notificatie invullen
en doorsturen naar
ziekenfonds patiënt
Jaarlijks te
verlengen indien
HbA1C <7,5%

Voorschrift educatie
voorschrift zelfzorgmateriaal
HA: Zorgtrajectcontract
➢ ondertekening door HA +
endocrinoloog + patiënt
➢ HA stuurt een kopie door naar
ziekenfonds
➢ HA bewaart het origineel
➢ HA vult gegevens van zorgprotocol
in in GMD: opvolgingsplan
Verwijsbrief naar diëtist
Verwijsbrief naar podoloog
Verwijsbrief naar diabeteseducator
Verwijsbrief naar endocrinoloog
Verwijsbrief naar oftalmoloog
Zorgtraject.be
RIZIV
Zorgtrajecten Brabant

Conventiecentrum vraagt tegemoetkoming
aan bij adviserend geneesheer van
ziekenfonds
(jaarlijks verlengen)

Diabetesliga
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OVERZICHT ZORGSYSTEMEN DIABETES (versie juli 2018)
Algemene aandachtspunten:
➢
➢
➢
➢

Diabetespas niet meer van toepassing vanaf 01/01/2018
Verplicht aangepast rijbewijs (https://www.diabetes.be/diabetes-het-verkeer) en verzekeringen (https://www.diabetes.be/verzekeringen)
Lijst van geneesmiddelen terugbetaalbaar zonder attest mits schriftelijke vermelding ZTD: http://www.zorgtraject.be/NL/lists/#20
HAIO en ZT
o HAIO mag geen zorgtrajectcontracten ondertekenen (enkel erkende huisartsen)
o Consultaties bij HAIO’s worden niet volledig terugbetaald binnen de zorgtrajecten (remgeld), tenzij de HAIO bij het RIZIV geregistreerd staat als lid van de
huisartsengroepering (toegang tot GMD).
Consultaties worden ook volledig terugbetaald bij alle artsen die lid zijn van de huisartsengroepering geregistreerd bij het RIZIV (toegang tot GMD).
o Raadplegingen bij een HAIO gelden niet als 'jaarlijks verplicht contact', als voorwaarde voor verlenging van het contract.
o HAIO mag wel voorschriften schrijven voor materiaal ikv ZT ( materiaal, educatie, diëtetiek,...).
Alle artsen die toegang hebben tot het GMD van de patiënt mogen voorschrijven in het kader van de ZT.

Nuttige links:
➢
➢

Veelgestelde vragen over zorgtrajecten
http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/Huisarts/FAQ.asp
Zorgtrajecten Brabant
http://www.zorgtrajecten-brabant.be/
➢ Algemene regelgeving zorgtrajecten
http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/default.asp
➢ Diabetesliga
https://www.diabetes.be/
➢ Association Belge du Diabète
http://www.diabete-abd.be/
➢ Patiëntenbrochure zorgsystemen DiabetesLiga https://www.diabetes.be/sites/default/files/brochure_zorgsystemen_spread_def_150518.pdf
➢ Voetrisico
http://www.zorgtraject.be/nl/professioneel/Podoloog/default.asp#g
➢ Diabetes in het dagelijkse leven
https://www.diabetes.be/diabetes-het-dagelijkse-leven
(info over verzekeringen, reizen, zwangerschap, diabetes en werk/school, restaurantbezoek, ziekte,…)
➢ Preventie van diabetes
https://www.diabetes.be/preventie-van-diabetes-0
➢ Bijkomende voordelen via mutualiteit
https://www.diabetes.be/aanbod-mutualiteiten
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