ZORGSYSTEMEN DIABETES - OVERZICHT
VOORTRAJECT

ZORGTRAJECT

= ter vervanging van de diabetespas  betere opvolging
van patiënten die (nog) niet in zorgtraject of conventie
zitten
NIEUW: Educatie
Inclusiecriteria
Patiënten met diabetes type 2, behandeld met
leefstijlaanpassingen en/of submaximale dosering van orale
antidiabetica

 organiseert en coördineert de aanpak, behandeling en
opvolging va de patiënt
 samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist
WIJZIGING: Educatie + zelfzorgmateriaal
Inclusiecriteria
Patiënten met diabetes type 2 met
• 1 of 2 insuline-injecties per dag
• Onvoldoende controle bij maximale orale
behandeling waarbij insulinebehandeling
overwogen wordt
• Behandeling met inspuitbare incretinemimetica
(Byetta, Victoza)

Andere voorwaarden
• GMD bij huisarts die aanvraag doet
• Officiële aanvraag door huisarts
o Nomenclatuurnummer 102852
o Jaarlijks opnieuw aan te vragen!

Andere voorwaarden
• Ondertekening zorgtraject contract na raadpleging
huisarts en specialist
• GMD bij huisarts die contract ondertekent (ten
laatste een jaar na aanvang)
• Minstens 2x/jaar raadpleging bij huisarts
• Minstens 1x/jaar raadpleging bij specialist

Administratie huisarts
• Betrokken patiënten identificeren en registreren
• Klinische en biologische gegevens van de patiënt
registreren (zoals beschreven in zorgprotocol)
Bij doorverwijzing naar diëtist of podoloog duidelijk
‘VOORTRAJECT’ vermelden en noteren in GMD

Administratie huisarts
• Origineel contract bijhouden in GMD
Bij doorverwijzing naar educator, diëtist of podoloog
duidelijk ‘ZTD’ of ‘ZORGTRAJECT DIABETES’ vermelden

CONVENTIE
 Intensieve opvolging in diabetescentrum in 2de lijn

Inclusiecriteria
• Patiënten met diabetes type 1 = groep A
• Patiënten met diabetes type 2 met 3 inspuitingen
of meer per dag = groep B
• Patiënten met diabetes type 2 met 2 inspuitingen
per dag en comorbiditeit (tijdelijk) = groep C
• Patiënten met diabetes type 2 met
zwangerschapswens of zwangerschapsdiabetes
zonder insuline (max. 6-tal maanden) – te bepalen
na overleg met huisarts
Andere voorwaarden
• Alleen voor mensen met GMD bij huisarts
• Vanaf 16 jaar
• Verplicht aantal bloedsuikermetingen
• Minstens 1 consultatie bij endocrinoloog per jaar
(remgeld)
• Minstens 2 contacten met educator en diëtist in
het ziekenhuis per jaar (gratis)
• Jaarlijks een aantal onderzoeken ondergaan (ogen,
nieren, voeten,…) (remgeld)
/

Voordelen voor patiënt
• Opvolging door huisarts
• Tegemoetkoming consultatie diëtist op voorschrift
huisarts
o 2x/jaar 30 min
o Nomenclatuurnummer 771131
o Remgeld: € 4,99 / € 1,99
• Bij verhoogd risico: tegemoetkoming consultatie
podoloog op voorschrift huisarts (vermeld
risicogroep 1, 2a, 2b of 3)
o 2x/jaar 45 min
o Nomenclatuurnummer 771153
o Remgeld: € 7,49 / € 2,99
• Gratis educatie (zie onder)

Educatie – NIEUW
Voorwaarden
• 15-69 jaar
• Cardiovasculair risico (BMI > 30 en/of arteriële
hypertensie)
• NIET bij patiënten in gemeenschappelijke
verblijfplaatsen (WZC, DVC, KV,…) en NIET in
fitnesscentrum
Max. 4 sessies per kalenderjaar
Type sessies
• Individuele sessie (I)

Voordelen voor patiënt
• Raadplegingen bij huisarts en specialist worden
volledig terugbetaald
• Persoonlijk zorgplan en educatie (zie onder)
• Ontvangst zelfzorgmateriaal (gratis, met
uitzondering van naalden voor insulinepen) 
WIJZIGING: enkel voor patiënten met
insuline/incretinemimetica behandeling
• Tegemoetkoming consultatie diëtist op voorschrift
huisarts
o 2x/jaar 30 min
o Nomenclatuurnummer 794010
o Remgeld: € 4,99 / € 1,99
• Tegemoetkoming consultatie podoloog op
voorschrift huisarts (vermeld risicogroep 1, 2a, 2b
of 3)
o 2x/jaar 45 min
o Nomenclatuurnummer 794032
o Remgeld: € 7,49 / € 2,99
• Garantie dat huisarts en specialist nauw met elkaar
samenwerken bij aanpak, behandeling en
opvolging van de ziekte, op maat van de specifieke
situatie
Educatie
Voorwaarden
• Alle patiënten, ongeacht of zij reeds educatie
kregen via conventie of educatie tot zelfzorg
• NIET bij patiënten in gemeenschappelijke
verblijfplaatsen (WZC, DVC, KV,…) en NIET in
fitnesscentrum
WIJZIGING: max. 5 sessies per kalenderjaar, minstens 1 aan
huis (éénmalig 5 extra sessies mogelijk in 1ste of 2de
kalenderjaar)
Locatie

Voordelen voor patiënt
• Intensieve opvolging van ziekteproces
• Ontvangst zelfzorgmateriaal (gratis, met
uitzondering van naalden voor de insulinepen)
• Gratis educatie
• Tegemoetkoming voor consultaties bij
endocrinoloog, diëtist, podoloog,…

Educatie
Geregeld door educatoren binnen het diabetesteam van de
conventie. Educatie in de 1ste lijn is niet mogelijk.

•

Groepssessie (G)

Educatie kan gegeven worden door
• Diabeteseducator (cfr. ZT): info over ziekte en
levensstijl (I en/of G)
• Diëtist: diëtiek (I en/of G)
• Apotheker: aansporen tot therapietrouw (I en/of
G)
• Verpleegkundige:
opvolgingshuisbezoek/zelfmanagement
ondersteuning (I, enkel aan huist)
• Kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging
(G)
Voorschrift
• 1 voorschrift per beroepsgroep die de educatie zal
geven
• Vermeld type educatie (I of G)
Voordelen voor huisarts
• Betere opvolging van de patiënt  verbetering van
kwaliteit van zorg
• Jaarlijks supplement van € 20 per patiënt
• Ontvangst verslag van educatie

•
•
•

Individueel thuis (30 min)
Individueel in HA- of eigen praktijk (30 min)
In groep (2u, max. 10 personen)

Educatie wordt steeds gegeven door een diabeteseducator
Oude regelgeving geldt nog tot 31/12/2018
• Opstarteducatie verplicht, indien nog niet gehad 
max. 10 sessies per 12 maanden
• Opvolgeducatie volgens noodzaak  max. 2
sessies per kalenderjaar (voor te schrijven vanaf 2de
kalenderjaar)
• Extra educatie volgens noodzaak  max. 4 sessies
per kalenderjaar (voor te schrijven vanaf 2de
kalenderjaar)

Voordelen voor huisarts
• Betere opvolging van de patiënt  verbetering van
kwaliteit van zorg
• Betere samenwerking met patiënt en zijn omgeving
• Centrale rol in zorgproces wordt versterkt als
beheerder GMD
• Jaarlijks forfaitair honorarium van € 80/patiënt
• Vlotter samenwerken met specialisten en andere
zorgverleners
• Ontvangst verslag van educatie

Voordelen voor huisarts
• Administratie gebeurt door conventiecentrum
• Ontvangst uitgebreid verslag van de onderzoeken:
goede opvolging van de patiënt blijft mogelijk

