OVERZICHT ZORGSYSTEMEN DIABETES - 2018
Inclusievoorwaarden

VOORTRAJECT (VT)
Nieuwe voorwaarden vanaf 1 mei ‘18
DM type 2 patiënten behandeld met
leefstijlaanpassingen en/of submaximale dosering van
OAD.

ZORGTRAJECT (ZT)
Nieuwe voorwaarden vanaf 1 mei ‘18
DM type 2 met:
Onvoldoende controle bij max. OAD waarbij een
behandeling met insuline of incretinemimetica
overwogen wordt OF
Behandeling met incretinemimetica OF
Behandeling met insuline (1 of 2 injecties per dag)

DIABETESCONVENTIE (DC)
Groep A: DM type 1 OF niet-functionerende pancreas
Groep B: DM type 2 met 3 of meer insulineinjecties/dag OF 2x/dag insuline-injectie én 1 of 2x/dag
of 1x/week incretinemimeticum,
zwangerschapsdiabetes, na transplantatie of bij dialyse
met insuline.
Groep C: DM type 2 met 2x/dag insuline-injectie of
1x/dag insuline-injectie en 1 of 2x/dag of 1x/week
incretinemimeticum, EN multimorbiditeit
(oncologische aandoening, COPD, …), DM type 2 met
zwangerschapswens of zwangerschapsdiabetes zonder
insuline, na transplantatie of dialyse zonder insuline,
patiënten met organische hypoglycemieën.
Max. 6-tal maanden, te bepalen na overleg met huisarts
- GMD
- Vanaf 16 jaar
- Min. 1x/jaar consultatie bij endocrinoloog
- Min. 2x/jaar contact met educator/diëtist uit 2e lijn
ZT CNI
Loopt door mits jaarlijkse heraanvraag door conventie.
Stopt bij overschakeling naar ZT.

NIET: zwanger of zwangerschapswens

Bijkomende
voorwaarden

- GMD
- Gegevens zorgprotocol in te vullen in GMD

Verenigbaar
Looptijd

ZT CNI
Blijft doorlopen mits jaarlijkse aanrekening 102852
door GMD-houdende huisarts (of een collega binnen
een erkende groep). Eindigt bij opname in het ZT.
Betere opvolging
Supplement t.g.v. consult: € 20/jaar

Voordeel voor
de huisarts
Terugbetaling
(para)medici

Gedeeltelijk*: podoloog & diëtist

Terugbetaling
artsen

Gedeeltelijk*: huisarts
Geen consult vereist bij endocrinoloog

Materiaal

Geen wettelijke terugbetaling van materiaal

- GMD
- (Kopie van) ZT-contract naar adviserend geneesheer
- Min. 2x/jaar contact met de huisarts
- Min. 1x/jaar consultatie bij endocrinoloog
ZT CNI
Loopt door als voorwaarden voldaan zijn.

- Forfait: € 80/jaar
- Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde
geneesmiddelen. Aanduiding ‘ZTD’ op voorschrift.
Volledig: educator
Gedeeltelijk*: podoloog & diëtist
Volledig: alle raadplegingen van huisartsen (excl.
huisbezoeken) en endocrinoloog

Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde
geneesmiddelen. Aanduiding ‘DC’ op voorschrift.

Vanaf 1/5/’18: enkel voor patiënten met insuline of
incretinemimetica.
- Glucosemeter: 3-jaarlijkse hernieuwing. Patiënt gaat met
attest van de educator & het voorschrift van de huisarts
naar de apotheek.
- 100 lancetten, 3x50 strips: halfjaarlijkse hernieuwing

Vingerpriktest
- Bloedglucosemeter
- Teststrips/ lancetten
- Insulinepen (naalden betalend)
OF
Sensormeting
- Sensoren
- Afleestoestel + beperkt aantal strips

Lokale Multidisciplinaire Netwerken Aalst en Groot-Lede
Leopoldlaan 44, Aalst
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Volledig: educator & diëtist
Gedeeltelijk*: podoloog
Gedeeltelijk*: huisarts & endocrinoloog

*Patiënt betaalt enkel remgeld

Educatie
Voorschrift per
beroepsgroep!

VOORTRAJECT (VT)
Vanaf 1/5/’18: educatieprogramma mogelijk op
voorschrift van de huisarts voor subdoelgroep: max.
4 sessies/kalenderjaar.
! 1 voorschrift per beroepsgroep die de educatie zal
geven; vermeld ook type (indiv. of groep) én aantal
sessies.

ZORGTRAJECT (ZT)
Educatie enkel door diabeteseducatoren!
Vanaf 1/5/’18: educatie op voorschrift van de huisarts.
Max. 5 sessies/kalenderjaar, minstens 1 aan huis.
Eénmalig 5 extra sessies mogelijk en 1e of 2e kalenderjaar.
! Voorschrift met type zitting (indiv. of groep) & aantal
sessies indien < 5.

Voorwaarden:
- 15 – 69 jaar EN
- Cardiovasculair risico (BMI> 30 en/of arteriële
hypertensie)

Voor wie?
Alle patiënten, ongeacht of zij reeds educatie kregen via
DC of educatie tot zelfzorg. Niet bij patiënten in
gemeenschappelijke verblijfplaatsen (WZC, DVC, KV, …) of
in fitnesscentrum.

Type sessies:
- Individueel in praktijk (I)
- Groepssessie (G)
Wie kan deze educatie geven?
- Diabeteseducator (I en/of G)
- Diëtist (I en/of G)
- Apotheker (I en/of G)
- Verpleegkundige (I aan huis)
- Kinesitherapeut (G)

Diëtetiek
Voorschrift met
vermelding
zorgsysteem!
Podologie
Voorschrift met
vermelding
zorgsysteem!

Niet bij patiënten in gemeenschappelijke
verblijfplaatsen (WZC, DVC, KV, …) of in
fitnesscentrum.
Gedeeltelijk terugbetaald *:
2 x 30 min./kalenderjaar
NN: 771131
Vermeld risicogroep
Gedeeltelijk terugbetaald*: 2 x 45 min./kalenderjaar
NN: 771153

DIABETESCONVENTIE (DC)
Door educatoren binnen het diabetesteam van de
conventie. Educatie in 1e lijn is niet mogelijk.

Waar?
- Individueel thuis (30 min.)
- Individueel in HA- of eigen praktijk (30 min.)
- In groep (2u, max. 10 personen)
Oude regelgeving geldt nog tot 31/12/’18:
- Opstarteducatie verplicht indien nog geen gehad
-> max. 10 sessies/12 maanden
- Opvolgeducatie volgens noodzaak
-> max. 2 sessies/kalenderjaar
- Extra educatie volgens noodzaak
-> max. 4 sessies/kalenderjaar
Gedeeltelijk terugbetaald *: 2 x 30 min./kalenderjaar
NN: 794010

Door voedings-en dieetdeskundigen in de 2e lijn

Vermeld risicogroep
Gedeeltelijk terugbetaald*: 2 x 45 min./kalenderjaar
NN: 794032

Voorschrift door GMD-houdende huisarts of
endocrinoloog
Vermeld risicogroep
Gedeeltelijk terugbetaald*: 2 x 45 min./kalenderjaar
NN: 771153
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*Patiënt betaalt enkel remgeld

