Zorgsystemen diabetes- 2018

VOORTRAJECT

Rechthebbende

Verplichtingen

Voordelen

Kosten voor de
patiënt

Administratie

Zorgmodel sinds
01/02/2016 voor de
opvolging van een patiënt
met diabetes type 2:
betere omkadering en
terugbetaling

Personen met diabetes
type 2, behandeld met
leefstijlaanpassing en/of
submaximale dosering van
orale antidiabetica (OAD)

GMD: gegevens
zorgprotocol worden
ingevuld
Opvolging door huisarts:
doelgerichte zorg
aanbieden en
individuele
doelstellingen bespreken
en in GMD noteren.

Opvolging door de huisarts: overzicht
parameters.
Jaarlijkse vergoeding van €20 voor de
huisarts

Remgeld

Jaarlijks afsluiten door de
huisarts(groep) die GMD
beheert via verstrekking
met
nomenclatuurnummer:
102852
Klinische en biologische
gegevens van de patiënt
registreren (zie
zorgprotocol)

Diëtiek: max 2x/jaar 30 minuten op
voorschrift van de huisarts met
nomenclatuurnummer: 771131
Podologie: max 2x/jaar 45 minuten bij
verhoogd risico op voetwonden
(Vermeld risicogroep 1, 2a, 2b of 3) op
voorschrift van de huisarts met
nomenclatuurnummer: 771153
Educatie door:
-Diabeteseducator (cfr. ZT): info over
ziekte en levensstijl (ind en/of groep)
-Diëtist: diëtiek (I en/of G)
-Apotheker: aansporen tot
therapietrouw (I en/of G)
-Verpleegkundige :
opvolgingshuisbezoek/zelfmanagement
ondersteuning (I, enkel aan huis)
-Kinesitherapeut: aansporen tot
lichaamsbeweging (enkel G)

Remgeld

Voorschrift van de
huisarts met vermelding
‘voortraject’
Voorschrift van de
huisarts met vermelding
‘voortraject’

NIEUWE VOORWAARDEN
VANAF 01/05/2018

Verenigbaar met
zorgtraject CNI
Eindigt als patiënt wordt
opgenomen in het
zorgtraject.

Educatieprogramma op
voorschrift van de
huisarts voor
subdoelgroep(vanaf
1/5/2018)
Individueel (I) en/of
groepssesses (G)

Voorwaarden:
- 15-69 jaar
- cardiovasculair risico
(BMI>30 en/of arteriële
hypertensie)
NIET bij patiënten in
gemeenschappelijke
verblijfsplaatsen (WZC,
DVC, KV …)
NIET in fitnesscentra
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Remgeld

1 voorschrift per
beroepsgroep die de
educatie zal geven;
vermeld ook type
(individuele of
groepseducatie) én
aantal sessies (max
4/kalenderjaar)

ZORGTRAJECT

Rechthebbende

Verplichtingen

Voordelen

Kosten voor de patiënt

Administratie

Contract tussen
patiënt, huisarts en
specialist

Personen met diabetes type 2,
met
* met 1 of 2 insuline- of
incretine-injecties/dag
OF
* bij onvoldoende controle bij
maximale orale medicatie
(HbA1c >7.5%)waar insuline/incretine behandeling wordt
overwogen

GMD bij de huisarts:

Forfait van €87.5 voor de huisarts (indexeerbaar)

Elk kwartaal registratie van de
parameters BMI, Bloeddruk en
HbA1c + Jaarlijkse registratie van
LDL-cholesterol

Terugbetaling consultaties bij de huisarts

Geen remgeld bij
consultatie indien huisarts
geconventioneerd is. Bij
huisbezoeken wel remgeld.

Het zorgtrajectcontract wordt ondertekend door
de drie partijen en aan de mutualiteit
(arbeidsgeneesheer) bezorgd.

Educatie: alle patiënten,
ongeacht of zij reeds educatie
kregen via diabetesconventie of
educatie tot zelfzotg.

Educatie enkel door
diabeteseducatoren!

NIEUWE
VOORWAARDEN
VANAF 01/05/2018

NIET voor patiënten in
gemeenschappelijke
verblijfplaatsen (WZC, DVC,
KV,…) of in fitnesscentrum

Verenigbaar met ZT
CNI

Materiaal: enkel voor patiënten
met insuline of
incretinemimetica

Terugbetaling consultaties bij de endocrinoloog

Maximale terugbetaling bij
endocrinoloog

Minstens 2 contacten/jaar bij de
huisarts (thuis of op consultatie) +
minstens 1 consultatie bij de
endocrinoloog
Vanaf 1/5/2018 educatie op voorschrift van de huisarts max.
5 sessies/kalenderjaar, minstens 1 aan huis. Èènmalig 5 extra
sessies mogelijk in 1° of 2° kalenderjaar.
Waar?
-individueel thuis (30min)
-individueel in HA- of eigen praktijk (30 min)
-in groep (2u, max 10 personen)

Gratis

De huisarts houdt het origineel bij.
Automatische verlenging als aan de voorwaarden
wordt voldaan.

Voorschrift van de huisarts met vermelding ‘ZTD’
of ‘Zorgtraject Diabetes’
Verslag van de educatie in GMD bewaren.

Oude regeling geldt nog tot 31/12/2018
opstarteducatie is verplicht indien nog niet gehad: max. 10
sessies/12maanden
Opvolgeducatie volgens noodzaak: vanaf 2de kalenderjaar voor
te schrijven – max. 2 sessies/kalenderjaar
Extra educatie volgens noodzaak: vanaf 2de kalenderjaar
voorschrijven – max. 4 sessies/kalenderjaar
Zelfzorgmateriaal (enkel voor patiënten met insuline of
incretinemimetica)
1 glucosemeter (geen merk), hernieuwbaar na 3 jaar 
patiënt gaat met aanvraagformulier van de educator en het
materiaalvoorschrift van de arts naar de apotheek

Gratis
Naalden voor de insulinepen betaalt de patiënt zelf.

Voorschrift van de huisarts met vermelding ‘ZTD’
of ‘Zorgtraject Diabetes’ + attest van de
diabeteseducator (voor de meter).

100 lancetten, 3x50strips: 2x/jaar
Diëtiek:
2x half uur/jaar
Nomenclatuurnummer: 794010
Podologie:
2x 45 minuten/jaar bij verhoogd risico op voetwonden
(risicogroep 1, 2a, 2b of 3)
Nomenclatuurnummer 794032

Remgeld (in 2016)
= €4,87 of = €1,95 bij
verhoogde
tegemoetkoming
Remgeld (in 2016)
= €7,31 of = €2,92 bij
verhoogde
tegemoetkoming
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Voorschrift van de huisarts met vermelding ‘ ZTD’
of ‘Zorgtraject Diabetes’

Voorschrift van de huisarts/endocrinoloog met
vermelding ‘ ZTD’ of ‘Zorgtraject Diabetes’

CONVENTIE

Rechthebbende

Verplichtingen

Voordelen

Intensieve opvolging
in diabetescentra
(conventiecentrum in
ziekenhuis)
In de tweede lijn.

Groep A: Personen met
diabetes type 1/niet
functionerende
pancreas
Groep B: Personen met
diabetes type 2, met 3
insuline-injecties/dag of
2x insuline + 1x
incretine/dag of week
of
zwangerschapsdiabetes,
na transplant en bij
dialyse
Groep C: Personen met
diabetes type 2,
ontregeld door o.a.
cortisonebehandeling,
chemotherapie, …
DM type 2 met
zwangerschapswens of diabetes: zonder
insuline(max 6m): te
bepalen na overleg met
huisarts
Vanaf 16 jaar

GMD bij de huisarts

Huisarts krijgt
uitgebreid verslag van
de onderzoeken:
goede opvolging blijft
mogelijk

Verenigbaar met
zorgtraject CNI

Zelfzorgmateriaal
(volgens
conventiegroep) via
het ziekenhuis
Minstens 1 consultatie
bij de endocrinoloog

Minstens 2
contacten/jaar met
educator en diëtist (2de
lijn)
Jaarlijks een aantal
onderzoeken
ondergaan (ogen,
nieren, voeten, …)

Kosten voor de
patiënt

Administratie
De aanvraag voor de
tegemoetkoming
wordt via het
conventiecentrum aan
het ziekenfonds
(adviserend
geneesheer) bezorgd
ter goedkeuring.
Moet jaarlijks verlengd
worden door
conventiecentrum.

Gratis (naalden voor
de insuline-pen betaalt
de patiënt zelf)

Op voorschriften voor
analoge insuline met
‘DC’ of
‘Diabetesconventie’
vermeld worden.

Remgeld

Diabeteseducatie en
diëtiek in het
ziekenhuis (in 1° lijn
NIET mogelijk)
Podoloog:
2 onderzoeken van 45
min/kalenderjaar

Gratis

Remgeld
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Nomenclatuurnummer
podoloog: 771153

