Overzicht diabetessystemen
Voortraject diabetes
Zorgmodel opvolging DM2

Diabetespas (tot 31/12/17)
Voorwaarden

DM type 2

Zorgtraject diabetes type 2 (ZT)

Diabetesconventie

Voortraject (vanaf 1/2/16)
DM type 2

Inclusiecriteria
- DM type 2
- Onvoldoende controle bij max. OAD, waarbij insuline- /
incretine-behandeling overwogen wordt
- 1 à 2 insuline-/incretine-injecties per dag
Exclusiecriteria
- DM type 1
- Zwangerschap of zwangerschapswens
- meer dan 2 insuline-injecties per dag

- groep A (patiënten met type 1 diabetes met
complexe injectietherapie),
- groep B (patiënten met type 2 diabetes, met
complexe injectietherapie) en
- groep C (enkele uitzonderingen + patiënten
met type 2 diabetes, met 2 of meer injecties
én met multimorbiditeit)

Verenigbaar
met
Bijkomende
voorwaarden

- Programma edu en zelfzorg1
- Conventie: voor podologie

/

- ZT CNI

/

GMD

- GMD
- Gegevens zorgprotocol worden
ingevuld in GMD

- GMD
- Huisarts, specialist en patiënt ondertekenen contract
- Min. 2x/jaar op contact met de huisarts
- Min. 1x/jaar consultatie bij endocrinoloog
- Zorgtrajectcontract naar adviserend geneesheer VI

Looptijd

Vervalt na 31/12/17:
HA moet diabetespas tijdig
omzetten naar voortraject
Overzicht parameters
- Supplement tgv consult
20 euro/jaar

Blijft doorlopen, mits jaarlijkse
aanrekening door HA van
nomenclatuurnr. 102852
- Overzicht parameters
- Supplement tgv consult:
20 euro/jaar

Automatisch jaarlijkse verlenging indien aan de
voorwaarden voldaan wordt

- GMD
- Aanvraag door patiënt bij adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling
- Min. 1x/jaar onderzoek door endocrinoloog
- Min. 2x/jaar contact met diabeteseducator
van het diabetesteam
Blijft doorlopen, mits jaarlijkse heraanvraag
 Stopt bij eventuele overschakeling naar ZT

- Forfait: 80 euro/jaar (°2009-indexeerbaar)
- Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde
geneesmiddelen: Aanduiding ZT voldoende

HA krijgt min. 1x/jaar een uitgebreid verslag
en een geactualiseerd behandelingsplan

Terugbetalingsvoordeel
(para)medici

Gedeeltelijk²: podoloog &
diëtist

Gedeeltelijk²: podoloog & diëtist

Volledig: endocrinoloog
Volledig: educator & materiaal
Gedeeltelijk*: podoloog & diëtist

Volledig: materiaal (uitz. injectienaalden),
educatie, diëtist
Gedeeltelijk*: podoloog, specialist

Terugbetalingsvoordeel bij HA

Gedeeltelijk²

Gedeeltelijk²

Volledig: Riziv-honorarium van alle raadplegingen
(excl. huisbezoeken)

Gedeeltelijk²

Voordeel voor
huisarts (HA)

1

Programma educatie & zelfzorg: de huisarts geeft aan dat hij/zij de educatie van de patiënt op zich zal nemen. Vooraf dient een notificatieformulier opgestuurd te worden naar het ZF.
² Gedeeltelijke terugbetaling: patiënt betaalt enkel remgeld

Diabetespas (tot 31/12/17)

Voortraject

Zorgtraject diabetes type 2

Diabetesconventie

Voorschrijver

GMD-arts

GMD-arts

GMD-arts

Endocrinoloog of GMD-arts

Endocrinoloog

Indien nodig

Indien nodig

Min. 1x/jaar naar endocrinoloog

Verplichte consultaties

Materiaal

/

/

Zelfzorgmateriaal:
- Glucosemeter: 3-jaarlijkse hernieuwing
-> Patiënt gaat met aanvraagformulier van de educator en
voorschrift van de arts naar de apotheek.
- 2x/jaar: 100 lancetten en 150 strips

Educatie

Huisarts:
doelstellingen worden met de
patiënt besproken en in GMD
genoteerd.

Huisarts:
doelstellingen worden met de
patiënt besproken en het
zorgprotocol wordt bijgehouden.

Opstarteducatie:
Max. 10 sessies/12 maanden

Voor de vingerpriktest:
- Glucosemeter
- Strips en lancetten
- Insulinepen (naalden betalend)
OF
Voor de sensormeting:
- Sensors
- Een gebruiksklaar afleestoestel
- Geregeld door educatoren binnen het
diabetesteam van de conventie.
- Educatie in 1ste lijn niet mogelijk

Opvolgeducatie volgens noodzaak:
Max. 2 sessies/kalenderjaar
Extra educatie volgens noodzaak:
Max. 4 sessies/kalenderjaar
Voorschrift voor educatie in 1ste lijn verplicht bij:
- Opstart insuline / incretinemimeticum
- bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%)
- van 1 naar 2 insuline injecties
- Hernieuwing / wijziging glucosemeter

 Voorschrift en verwijsbrief educator: vermeld diabetessysteem

Diëtetiek

Podologie
*vanaf
risicogroep 1
(=neuropathie)

Gedeeltelijk²:
- 2 x 30 min. per kalenderjaar
- Nomenclatuurnr. 771131

Gedeeltelijk²:
- 2 x 30 min. per kalenderjaar
- Nomenclatuurnr. 771131

Gedeeltelijk²:
- 2 x 30 min. per kalenderjaar
- Nomenclatuurnr. 794010

Gedeeltelijk²:
- 2 x 45 min. per kalenderjaar
- Nomenclatuurnr. 771153

 Voorschrift en verwijsbrief diëtist: vermeld diabetessysteem
Gedeeltelijk²:
Gedeeltelijk²:
- 2 x 45 min. per kalenderjaar
- 2 x 45 min. per kalenderjaar
- Nomenclatuurnr. 771153
- Nomenclatuurnr. 794032
 Voorschrift en verwijsbrief podoloog: vermeld diabetessysteem en risicogroep

² Gedeeltelijke terugbetaling: patiënt betaalt enkel remgeld

Dieetadvies wordt gegeven door de diëtist uit
het multidisciplinair team van het
conventiecentrum
Voorschrift door GMD-arts of specialist
Gedeeltelijk²:
- 2 x 45 min. per kalenderjaar
- Nomenclatuurnr. 771153

