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OVERZICHT ZORGSYSTEMEN DIABETES TYPE 2 

 DIABETESPAS (aan te 
vragen tot 01/02/’16) 

VOORTRAJECT (vanaf 01/02/’16) 
 

ZORGTRAJECT (ZT)  CONVENTIE 

Voorwaarden DM type 2 DM type 2 patiënten die niet via ZT of 
conventie opgevolgd worden.  
Ter vervanging van de vroegere 
diabetespas.  

Inclusiecriteria: 
- DM type 2 
- Onvoldoende controle bij max. OAD waarbij insuline of 

incretinemimetica overwogen wordt. 
- 1 à 2 insuline- of incretine-injecties per dag 
Exclusiecriteria: 
- Zwangerschap of zwangerschapswens 
- DM type 1 
- >2 insuline- of 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) 

Verenigbaar met Programma educatie en 
zelfzorg (waarbij de 
huisarts aangeeft de 
educatie van de patiënt 
op zich te nemen. 
Notificatieformulier naar 
verzekeringsinstelling) 

/ ZT CNI 
 

/ 

Bijkomende 
voorwaarden 

GMD - GMD  
- Gegevens zorgprotocol in te vullen in 

GMD 

- GMD  
- Huisarts, specialist en patiënt ondertekenen contract 

n.a.v. raadpleging 
- Min. 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar (= 

periode van 12 maanden vanaf start-of verjaardatum 
van het ZT) met de huisarts  

- Min. 1 contact (raadpleging of toezichtshonorarium 
tijdens hospitalisatie) per jaar met endocrinoloog.  
Zorgtrajectcontract naar adviserend geneesheer 
verzekeringsinstelling 

- GMD  
- Min. 1 contact per jaar met endocrinoloog 
- Aanvraag naar verzekeringsinstelling (door 

diabetesconventie) 
 

Looptijd Vervalt na 31/12/’17 Blijft doorlopen, mits jaarlijkse 
aanrekening nomenclatuurnr. 102852 
door de huisarts 

Automatische jaarlijkse verlenging indien aan de 
voorwaarden voldaan wordt 

Blijft doorlopen, mits jaarlijkse heraanvraag 

Voordeel voor de 
huisarts 

 € 20 per jaar via nomenclatuurnr. 
102852 

- Forfait: € 80 per jaar  
- Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde 

geneesmiddelen. Aanduiding ZT op voorschrift is 
voldoende.  

HA krijgt verslagen van de onderzoeken 

Terugbetalings-
voordeel  
(para)medici en 
materiaal 

Gedeeltelijk 
terugbetaald*: podoloog 
en diëtist 

Gedeeltelijk terugbetaald*: podoloog 
en diëtist 

- Volledig terugbetaald: endocrinoloog 
- Volledig met voorschrift: educator en materiaal 
- Gedeeltelijk terugbetaald*: podoloog en diëtist 

- Volledig terugbetaald: materiaal (uitz. 
injectienaalden), educatie en diëtist 

- Gedeeltelijk terugbetaald*: podoloog en 
endocrinoloog 
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 DIABETESPAS (aan te 
vragen tot 01/02/’16) 

VOORTRAJECT (vanaf 01/02/’16) 
 

ZORGTRAJECT (ZT)  CONVENTIE 

Terugbetalings-
voordeel bij de 
huisarts 

/ Gedeeltelijk terugbetaald* Volledig: Riziv-honorarium van alle raadplegingen (excl. 
huisbezoeken) 

Gedeeltelijk terugbetaald* 
Uitz.: indien de patiënt doorstroomt van ZT naar 
conventie en aan alle voorwaarden blijft voldoen, 
krijgt de patiënt ook de remgelden terug van de 
raadplegingen bij de huisarts en endocrinoloog.  

Voorschrijver GMD-huisarts GMD-huisarts  GMD-huisarts Endocrinoloog of GMD-huisarts 

Zelfzorgmateriaal  / / 
 

- Glucosemeter: 3-jaarlijkse hernieuwing.  
- 100 lancetten, 150 strips: halfjaarlijkse hernieuwing 

Krijgen zelfzorgmateriaal van de conventie:  
-  Bloedglucosemeter 
- Teststrips/ lancetten 
- Insulinepen 

Educatie Enkele doelstellingen 
worden met de patiënt 
besproken en in GMD 
genoteerd.  

Enkele doelstellingen worden met de 
patiënt besproken.  
Het zorgprotocol wordt bijgehouden.  
 
OF 
 
Instap in ZT indien aan de 
voorwaarden voldaan.  

Opstarteducatie verplicht: 
1e voorschrift geldt voor 5 zittingen. Een volgend 
voorschrift (facultatief) moet het aantal zittingen 
vermelden. Max. 10 sessies in het eerste jaar (= periode 
van 12 maanden vanaf start ZT). 
Vanaf het 2e kalenderjaar:  
- Opvolgeducatie volgens noodzaak: 
Voorschrift met vermelding aantal zittingen. Max. 2 
sessies per kalenderjaar. 
- Extra educatie volgens noodzaak:  
Voorschrift per verstrekking. Max. 4 sessies per 
kalenderjaar.  
 
Educatie in 1e lijn noodzakelijk bij: 
- Onvoldoende metabole controle (HbA1c > 7,5%) 
- Overgang OAD naar insuline OF van 1 naar 2 injecties 
- Nieuwe glucosemeter wordt voorgeschreven 

Door educatoren binnen het diabetesteam van 
de conventie. 

Diëtetiek 
 

Gedeeltelijk 
terugbetaald * tot 
31/12/’17: 2 x 30 min. 
per kalenderjaar 
Nomenclatuurnr. 771131 

Gedeeltelijk terugbetaald *: 2 x 30 
min. per kalenderjaar 
Nomenclatuurnr. 771131 

Gedeeltelijk terugbetaald *: 2 x 30 min. per kalenderjaar 
Nomenclatuurnr. 794010 

Door voedings-en dieetdeskundigen in de 2e lijn 

Podologie 
 

Vermeld risicogroep 
Gedeeltelijk 
terugbetaald* tot 
31/12/’17: 2 x 45 min. 
per kalenderjaar 
Nomenclatuurnr. 771153 

Vermeld risicogroep 
Gedeeltelijk terugbetaald*: 2 x 45 min. 
per kalenderjaar 
Nomenclatuurnr. 771153 

Vermeld risicogroep 
Gedeeltelijk terugbetaald*: 2 x 45 min. per kalenderjaar 
Nomenclatuurnr. 794032 

Voorschrift door GMD-houdende huisarts of 
endocrinoloog 
Vermeld risicogroep 
Gedeeltelijk terugbetaald* met diabetespas: 2 x 
45 min. per kalenderjaar 
Nomenclatuurnr. 771153 

 


