Overzicht diabetessystemen 2018
Zorgmodel opvolging DM2
(Voortraject)

Zorgtraject diabetes type 2 (ZT)

Diabetesconventie

Inclusievoorwaarden

DM type 2

- DM type 2
- Onvoldoende controle met maximale orale medicatie,
waarbij behandeling met insuline/incretine overwogen wordt
- 1 of 2 insuline-/incretine-injecties per dag

- Ouder dan 16 jaar
- DM type 1
- DM type 2, met 3 of meer insuline-injecties
per dag
- DM type 2, met 2 insuline-injecties per dag
en multimorbiditeit (max. 6 maanden)

Bijkomende
voorwaarden

- GMD
- doelstellingen worden met de patiënt
besproken en het zorgprotocol wordt
bijgehouden

- GMD
- Kopie van het zorgtrajectcontract naar adviserend
geneesheer VI, ondertekend door GMD-houdende arts,
specialist en patiënt
- Min. 2x/jaar contact met de huisarts
- Min. 1x/jaar op consultatie bij endocrinoloog

- GMD
- Aanvraag bij adviserend geneesheer van de
verzekeringsinstelling
- Min. 1x/jaar onderzoek door endocrinoloog
- Min. 2x/jaar contact met educator / diëtist
van het diabetesteam

Verenigbaar met

ZT CNI

ZT CNI

ZT CNI

Looptijd

Blijft doorlopen, mits jaarlijkse aanrekening
van nomenclatuurnr. 102852 door GMDhoudende arts of zijn/haar collega’s binnen de
erkende groepering
Eindigt als patiënt opgenomen wordt in ZT

Blijft doorlopen mits de patiënt aan de bijkomende
voorwaarden blijft voldoen

- Blijft doorlopen, mits jaarlijkse heraanvraag
door conventie
- Stopt bij overschakeling naar ZT

Voordeel voor
huisarts (HA)

- Overzicht parameters
- Supplement tgv consult: 20 euro/jaar

- Forfait: 80 euro/jaar (°2009-indexeerbaar)
- Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde geneesmiddelen
(lijst GM): ref. ‘ZTD’ op voorschrift

- HA krijgt min. 1x/jaar een uitgebreid verslag
en een geactualiseerd behandelingsplan
- Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde
geneesmiddelen (lijst GM): ref. ‘DC’ op
voorschrift

Terugbetalingsvoordeel bij
paramedici
Terugbetalingsvoordeel bij arts

Gedeeltelijk*: podoloog & diëtist

Volledig: educator & materiaal
Gedeeltelijk*: podoloog & diëtist

Volledig: educator, materiaal & diëtist
Gedeeltelijk*: podoloog

Standaard: huisarts
Standaard: endocrinoloog indien nodig

Volledig: alle consulten bij de huisarts (excl. huisbezoeken)
Volledig: alle consulten bij de endocrinoloog

Standaard: huisarts
Standaard: endocrinoloog

Voorschrijver

GMD-houdende arts of zijn/haar collega’s
binnen de erkende groepering

GMD-houdende arts of zijn/haar collega’s binnen de erkende
groepering

- GMD-houdende arts of zijn/haar collega’s
binnen de erkende groepering
- Endocrinoloog

*Gedeeltelijke terugbetaling: patiënt betaalt enkel remgeld

Voortraject
Zelfzorgmateriaal

Geen wettelijke terugbetaling van materiaal

Voorschrift:
vermeld systeem

Educatie
Voorschrift en
verwijsbrief:
vermeld systeem

! Vanaf 01/05/18:
Voorwaarden (subdoelgroep):
- 15 – 69 jaar
- Cardiovasculair risico: BMI > 30 en/of arteriële
hypertensie
- Niet voor patiënten in WZC /
gemeenschappelijke verblijfsplaatsen

Max. 4 sessies educatie / kalenderjaar
! op voorschrift van de huisarts:
Apart voorschrift per beroepsgroep / per type
zitting met vermelding aantal sessies
Type sessies:
IH = individueel aan huis (30 min)
IP = individueel in een praktijk (30 min)
G = in groep (2u)
Beroepsgroepen:
Diabeteseducator (IP / G)
Diëtist (IP / G)
Apotheker (IP / G)
Verpleegkundige (IH)
- Kinesitherapeut (G)

Diëtetiek
voorschrift en
verwijsbrief:
vermeld systeem

Podologie
voorschrift en
verwijsbrief:
vermeld systeem
en risicogroep

Zorgtraject diabetes type 2 (ZT)

Diabetesconventie

! Vanaf 01/05/18:
Enkel voor patiënten met insuline of incretinemimeticum

- Voor de vingerpriktest:
- Glucosemeter
- Strips en lancetten
- Glucosemeter: driejaarlijkse hernieuwing
- Insulinepen (naalden betalend)
-> Patiënt gaat met aanvraagformulier van de educator en
OF
voorschrift van de arts naar de apotheek
- Voor de sensormeting:
- 3 x 50 strips en 100 lancetten: 2x/jaar
- Sensors
- Een gebruiksklaar afleestoestel
! Vanaf 01/05/18:
- Geregeld door educatoren binnen het
Voorwaarden:
diabetesteam van de conventie
- Voor alle patiënten, ongeacht of zij reeds educatie kregen via - Educatie in 1ste lijn niet mogelijk
de DC of educatie tot zelfzorg
- Niet voor patiënten in WZC / gemeenschappelijke
verblijfsplaatsen
- Max. 5 sessies / kalenderjaar, minstens 1 aan huis
- Eénmalig 5 bijkomende sessies in het 1ste of 2de kalenderjaar
! Op voorschrift van de huisarts
Type sessies:
Individueel aan huis (30 min)
Individueel in huisartsen-/ eigen praktijk (30 min)
Groepseducatie (2u)
Enkel door diabeteseducatoren
Oude regelgeving geldt nog tot 31/12/18:
Opstarteducatie: max. 10 sessies/12 maanden
Opvolgeducatie: max. 2 sessies/kalenderjaar
Bijkomende educatie bij problemen: max. 4 sessies/kalenderjaar

Gedeeltelijk*:
- 2 x 30 min. per kalenderjaar

Gedeeltelijk*:
- 2 x 30 min. per kalenderjaar

Dieetadvies wordt gegeven door de diëtist uit
het diabetesteam van de conventie

Vanaf risicogroep 1 (=neuropathie)
Gedeeltelijk*:
- 2 x 45 min. per kalenderjaar

Vanaf risicogroep 1 (=neuropathie)
Gedeeltelijk*:
- 2 x 45 min. per kalenderjaar

Gedeeltelijk*:
- 2 x 45 min. per kalenderjaar
Voorschrift door GMD-arts of specialist

*Gedeeltelijke terugbetaling: patiënt betaalt enkel remgeld

