NOMENCLATUUR EN HONORARIA VOOR PARAMEDISCHE PRESTATIES
INHOUDSTAFEL
1. VOORTRAJECT
a. Diabeteseducatoren
b. Apothekers
c. Verpleegkundigen
d. Kinesitherapeuten
e. Diëtisten
f. Podologen
2. ZORGTRAJECT
a. Diabeteseducatoren
b. Diëtisten
c. Podologen

1. VOORTRAJECT
RIZIV tarieven (zonder BTW) voor verstrekkingen inzake diabeteseducatie, voedingsadvies en
podologie voor diabetespatiënten binnen het voortraject worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd.
Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum 2 individuele zittingen van 30 minuten of 1
groepszitting van 2 uur educatie krijgen.
Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2020.

DIABETESEDUCATOREN
Code

794253

794334

Prestatie

Individuele zitting
diabeteseducatie in
een praktijkkamer
(30 min.)
Groepszitting
diabeteseducatie
voor max. 10 pt’en
(2 uur)

Honorarium

Verzekerde PT

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling

Terugbetaling

Remgeld

€ 23,29

€ 23,29

€0

€ 23,29

€0

€ 14,56 per
deelnemer

€ 14,56

€0

€ 14,56

€0

Het is de opdracht van de diabeteseducator tijdens die zittingen:
a) de rechthebbende duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over diabetes en de
behandeling ervan:
- oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen;
- herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën;
- effect van geneesmiddelen op de glycemie, teneinde de therapietrouw te verbeteren
(met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere
geneesmiddelen...);
- adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken;
- op reis te nemen maatregelen.
b) de rechthebbende te motiveren om zijn levensstijl en -hygiëne aan te passen:
- evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging;
- voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen;
- een goede mond- en tandverzorging aanhouden.
c) de rechthebbende maatschappelijke informatie te geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).
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APOTHEKERS
Code

794290

794371

Prestatie

Individuele zitting
diabeteseducatie in
een praktijkkamer
(30 min.)
Groepszitting
diabeteseducatie
voor max. 10 pt’en
(2 uur)

Honorarium

Verzekerde PT

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling

Terugbetaling

Remgeld

€ 23,29

€ 23,29

€0

€ 23,29

€0

€ 14,56 per
deelnemer

€ 14,56

€0

€ 14,56

€0

Het is de opdracht van de apotheker tijdens die zittingen, de voorbereiding en/of de opvolging ervan:
a) voorafgaandelijk alle geneesmiddelen (antidiabetica of andere middelen) die de rechthebbende
inneemt en diens therapietrouw te onderzoeken (posologie, ogenblik van de inname,
ondervonden problemen, bezorgdheden, vergetelheden...);
b) gedetailleerde en begrijpelijke informatie aan de rechthebbende te geven over de
geneesmiddelen, het juiste gebruik ervan, het beste moment voor de inname ervan, het omgaan
met bijwerkingen, de combinaties die moeten worden vermeden (bijv. NSAID en metformine),
het omgaan met problemen (bijv. hypoglycemie) en de alarmsignalen die een medische
raadpleging noodzakelijk maken;
c) documentatie te verstrekken die de kernboodschappen bevat die gevalideerd zijn en afgestemd
zijn op de medicatie;
d) therapietrouw te bevorderen en hulpmiddelen voor te stellen (informatiefolders,
medicatieschema's, weekdoos, ...);
e) de therapietrouw inzake de medicatie op te volgen;
f) feedback te geven aan de voorschrijvende arts en deze onmiddellijk op de hoogte te brengen van
elke bevinding waarvoor een snel optreden bij de rechthebbende gerechtvaardigd is.

VERPLEEGKUNDIGEN
Code

794312

Prestatie

Individuele zitting
diabeteseducatie
bij de pt thuis
(30 min.)

Honorarium

€ 23,29

Verzekerde PT
Terugbetaling

Remgeld

€ 23,29

€0

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling
€ 23,29

€0

Het is de opdracht van de verpleegkundige tijdens die zittingen:
a) op basis van een anamnese, de evaluatie van de algemene toestand en de opvolging
ervan, de aanwezige risico’s en eventuele problemen te detecteren, te onderzoeken en
te objectiveren;
b) de rechthebbende op de hoogte te brengen van de conclusies over de mogelijke
problemen en risico's die aan het licht zijn gekomen;
c) de rechthebbende te adviseren en hem te motiveren tot zelfzorg om over zijn eigen
gezondheid te waken en zijn behandeling, dieet en levensstijl zelf in handen te nemen en
nauwgezet te volgen;
d) bepaalde parameters te meten die rechtstreeks of onrechtstreeks op diabetes betrekking
hebben en hiervan een longitudinaal overzicht bij te houden
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KINESITHERAPEUTEN
Code

794393

Prestatie

Groepszitting
diabeteseducatie
voor max. 10 pt’en
(2 uur)

Honorarium

€ 14,56 per
deelnemer

Verzekerde PT
Terugbetaling

Remgeld

€ 14,56

€0

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling
€ 14,56

€0

Het is de opdracht van de kinesitherapeut tijdens die zittingen:
a) de rechthebbenden te herinneren aan het belang van regelmatige lichaamsbeweging en
te motiveren om hun levenswijze en levenshygiëne aan te passen en regelmatig
lichaamsbeweging te hebben;
b) de rechthebbenden een individueel programma te geven met oefeningen voor thuis en
hen te motiveren dit programma zelfstandig verder te zetten.

DIETISTEN
Code

Prestatie

Honorarium

Verzekerde PT

Terugbetaling
DIABETESEDUCATIE*
794275

794356

Individuele zitting
diabeteseducatie in
een praktijkkamer
(30 min.)
Groepszitting
diabeteseducatie
voor max. 10 pt’en
(2 uur)

Remgeld

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling

€ 23,29

€ 22,85

€0

€ 23,29

€0

€ 14,56 per
deelnemer

€ 14,56

€0

€ 14,56

€0

€ 5,17

€ 18,62

€ 2,06

VOEDINGSADVIES
771131

Individuele zitting
dieetadvies
(30 min.)

€ 20,68

€ 15,51

*Tijdens de zittingen diabeteseducatie geeft de diëtist de rechthebbende nuttige informatie over
evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes:
a) bereiding en spreiding van de maaltijden in functie van de behandeling;
b) rekening houden met de soorten, de verdeling en de hoeveelheden koolhydraten en vetten;
c) etiketten op voedingsmiddelen correct lezen;
d) opvolging dieet om gewicht te verliezen.

PODOLOGEN
Code

771153

Prestatie

Individuele zitting
podologie in VT / DC
(45 min.)

Honorarium

€ 31,02

Verzekerde PT
Terugbetaling

Remgeld

€ 23,29

€ 7,73

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling
€ 27,92

€ 3,10
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2. ZORGTRAJECT
RIZIV tarieven (zonder BTW) voor verstrekkingen inzake diabeteseducatie, voedingsadvies en
podologie voor diabetespatiënten binnen het zorgtraject worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd.
Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum 2 individuele zittingen van 30 minuten of 1
groepszitting van 2 uur educatie krijgen.
Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2020.

DIABETESEDUCATOREN
Code

794415

794430

794452

Prestatie

Individuele zitting
diabeteseducatie in
een praktijkkamer
(30 min.)
Individuele zitting
diabeteseducatie
bij de pt thuis
(30 min.)
Groepszitting
diabeteseducatie
voor max. 10 pt’en
(2 uur)

Honorarium

Verzekerde PT

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling

Terugbetaling

Remgeld

€ 23,29

€ 23,29

€0

€ 23,29

€0

€ 23,29

€ 23,29

€0

€ 23,29

€0

€ 14,56 per
deelnemer

€ 14,56

€0

€ 14,56

€0

DIETISTEN
Code

794010

Prestatie

Individuele zitting
dieetadvies
(30 min.)

Honorarium

€ 20,68

Verzekerde PT
Terugbetaling

Remgeld

€ 15,51

€ 5,17

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling
€ 18,62

€ 2,06

PODOLOGEN
Code

794032

Prestatie

Individuele zitting
podologie
(45 min.)

Honorarium

€ 31,02

Verzekerde PT
Terugbetaling

Remgeld

€ 23,29

€ 7,73

Verhoogde
tegemoetkoming
TerugRemgeld
betaling
€ 27,92

€ 3,10
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