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ZORGTRAJECTEN IN DE APOTHEEK

Beste apotheker,
Met behulp van dit document wil ik jullie nog eens informeren over de zorgtrajecten, omdat blijkt dat
er nog heel wat misverstanden zijn.
Ik heb getracht om de belangrijkste aspecten voor jullie samen te brengen.
Indien er verder nog vragen zijn, kunt u mij natuurlijk altijd contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Tine Van Esser
Zorgtrajectpromotor LMN Maas en Kempen
0475 66 03 23

Een zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen:
o De patiënt
o De huisarts
o De specialist
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds keurt dit contract goed en de 3 partijen krijgen hier
een goedkeuringsbewijs van. De datum dat de adviserend geneesheer het contract ontvangt, is ook
de datum waarop het zorgtraject start.
Het contract loopt voor een periode van 4 jaar (na jaarlijkse verlenging). Ook na het 4de jaar lopen de
zorgtrajecten nu verder indien voldaan werd aan de voorwaarden.
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ZORGTRAJECT DIABETES MELLITUS TYPE 2
Voor welke patiënten?
Inclusiecriteria:
o Diabetes type 2
o 1 of 2 inspuitingen insuline per dag of een incretinemimeticum (Byetta, Victoza…)
o OF is onvoldoende onder controle op maximale orale therapie en insuline of een
incretinemimeticum wordt overwogen
Exclusiecriteria:
o Type 1 diabetes
o Zwangerschap of zwangerschapswens
o Meer dan 2 insuline injecties per dag
Andere voorwaarden:
o ondertekening van het zorgtrajectcontract
o GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang
van het zorgtraject)
o per jaar 2 contacten met huisarts (opstart zorgtraject tijdens raadpleging!) en 1
raadpleging bij specialist

Voordelen voor patiënt?
o
o
o
o
o

Remgeldvoordeel voor ALLE raadplegingen bij huisarts en endocrinoloog (geen
huisbezoeken!)
Persoonlijk opvolgplan
Toegang tot gratis educatie bij een diabeteseducator
De mogelijkheid 2x/jaar een diëtist en podoloog (onder bepaalde voorwaarden) te
raadplegen, mits betaling van remgeld
Gratis zelfcontrolemateriaal: per 6 maanden 150 strips en 100 lancetten – 1
glucosemeter per 3 jaar
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Materiaal voorschriften?
Eerste voorschrift bij start van het zorgtraject:
o “Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: Starterskit”
of
“zorgtraject diabetes, glucosemeter, 100 lancetten en 3x50 strips”
Dit voorschrift van de huisarts is voor materiaal voor 6 maanden en omvat een
glucosemeter, 150 strips en 100 lancetten.
Belangrijk bij dit voorschrift is het attest van de educator waarop de gekozen meter
vermeld staat, anders kan je als apotheker de glucosemeter niet afleveren.
(De huisarts schrijft bij de opstart educatie voor aan de patiënt!)
Na 6 maanden:
o “Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: Opvolgkit”
of
“zorgtraject diabetes, 100 lancetten en 3x50 strips”
Dit voorschrift van de huisarts is voor materiaal voor 6 maanden en omvat 150 strips en
100 lancetten.
Bij dit voorschrift moet geen attest van de educator voorhanden zijn, het materiaal kan
zo afgeleverd worden door de apotheker.
Na 3 jaar:
o “Zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: hernieuwing glucosemeter”
Dit voorschrift van de huisarts is voor een nieuwe glucosemeter. Na 3 jaar kan de huisarts
een nieuwe glucosemeter voorschrijven, dit is echter niet verplicht.
Belangrijk bij dit voorschrift is het attest van de educator waarop de gekozen meter
vermeld staat, anders kan je als apotheker de glucosemeter niet afleveren.
(De huisarts schrijft bij een nieuwe glucosemeter educatie voor aan de patiënt!)
De taak van de apotheker beperkt zich niet tot het afleveren van dit zelfcontrolemateriaal. Hij legt de
werking ervan uit en geeft uitleg over het gebruik ervan. Daarvoor ontvangt de apotheker een
forfaitair honorarium.
(CNK-code glucosemeter: 5510 318 / CNK-code strips en lancetten 5510 300)
Attest van de educator:
http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Educator/pdf/formulaireeducateur.pdf

Opmerking: patiënten uit de conventie, die overstappen naar een zorgtraject:
Een patiënt die overstapt van de conventie naar het zorgtraject heeft recht op een nieuwe
glucosemeter, indien deze uit de conventie niet opgenomen is in de lijst van gevalideerde meters
binnen het zorgtraject.
De huisarts zal dit nagaan en afhankelijk daarvan een voorschrift maken voor het materiaal. Indien
op dit materiaalvoorschrift ‘glucosemeter’ staat, moet de patiënt een attest bezitten van de educator
met de keuze van de meter. Anders kunt u geen glucometer afleveren.
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Lijst gevalideerde glucosemeters:
http://zorgtraject.be/NL/lists/pdf/equipment/20140501.pdf

Praktisch in de apotheek: aflevering gratis zelfcontrolemateriaal
Voor het gratis zelfcontrolemateriaal is een voorschrift van de huisarts nodig. Voor aflevering van een
glucosemeter heeft de patiënt bovendien bijkomend een attest van de educator nodig.
Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts en van de educator die het attest
uitvaardigt om te controleren of de patiënt effectief in aanmerking komt voor het gratis materiaal.
De apotheker moet dit niet controleren.
Ook moet de apotheker niet controleren of de periodes in acht genomen worden (150 strips en 100
lancetten per 6 maanden), dit is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts.
Natuurlijk kan de apotheker de patiënten hierop wel attent maken, maar de
eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de huisarts!
Gelieve bij het afleveren van strips ook zeker de houdbaarheid na te gaan. De patiënt krijgt pas na 6
maanden een nieuw voorschrift voor strips en lancetten, de houdbaarheid moet dus zeker voldoende
zijn om die periode te overbruggen.

Medicatie:
Sinds 1 mei 2010 zijn bepaalde geneesmiddelen terugbetaald zonder attest op voorwaarde dat de
arts op het voorschrift de melding "Zorgtraject Diabetes" of "ZTD" aanbrengt. Patiënten in een
dergelijk zorgtraject moeten dus geen attest meer aanvragen voor terugbetaling.
Dat geldt alleen voor patiënten die genieten van een zorgtraject diabetes én voor zover de betrokken
patiënt voldoet aan alle medische voorwaarden die noodzakelijk zijn om de vergoeding van de
betrokken specialiteit te verkrijgen. De voorschrijvende arts moet de nodige bewijsstukken ter
beschikking houden van de adviserend geneesheer.
Opgelet: patiënten buiten een zorgtraject hebben nog steeds een attest nodig voor die
geneesmiddelen!
Lijst geneesmiddelen in vergoedingsgroep diabetes:
http://zorgtraject.be/NL/lists/pdf/list-medicaments-geneesmiddelen-diabete.pdf

Contactgegevens van de educatoren:
http://www.lmnmaasenkempen.be/educatoren
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ZORGTRAJECT CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE
Voor welke patiënten?
Inclusiecriteria:
o GFR < 45 ml/min/1,73 m² (MDRD-formule)
o EN/OF proteïnurie > 1 g per dag
Deze waarde(n) moet(en) een 2de maal bevestigd worden na ten minste 3 maanden
Exclusiecriteria:
o < 18 jaar
o In dialyse zijn
o Niertransplantatie ondergaan hebben
Andere voorwaarden
o ondertekening van het zorgtrajectcontract
o GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang
van het zorgtraject)
o per jaar 2 contacten met huisarts (opstart zorgtraject tijdens raadpleging!) en 1
raadpleging bij specialist

Voordelen voor patiënt?
o
o
o
o

Remgeldvoordeel voor ALLE raadplegingen bij huisarts en nefroloog (geen
huisbezoeken!)
Persoonlijk opvolgplan
Raadplegingen bij diëtist, mits betaling van remgeld. Het aantal consultaties is afhankelijk
van het stadium van de ziekte
Gratis bloeddrukmeter ter waarde van 60 euro

Materiaal voorschriften?
o

“Zorgtraject CNI, bloeddrukmeter”
Dit voorschrift omvat een bloeddrukmeter ter waarde van 60 euro uit de lijst van
gevalideerde meters.
De taak van de apotheker beperkt zich niet tot de aflevering van de bloeddrukmeter: hij
legt de werking van het toestel uit en verschaft een duidelijke uitleg over het gebruik van
het toestel. Daarvoor krijgt hij een forfaitair honorarium.
De uitleg over het goed gebruik van de bloeddrukmeter wordt telkens herhaald indien
nodig (zonder daarvoor opnieuw een honorarium aan te rekenen).
Na 3 jaar wordt het materiaal opnieuw nagekeken (opnieuw zonder aanrekening van een
honorarium). Bij aankoop van deze bloeddrukmeters informeert u zich dan ook best bij
de firma of zij een dergelijke controle na 3 jaar voorzien.

Lijst gevalideerde bloeddrukmeters:
http://zorgtraject.be/NL/lists/pdf/tens/20140601.pdf
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Praktisch in de apotheek: de aflevering van een bloeddrukmeter
De huisarts schrijft een bloeddrukmeter voor, waarbij hij niet verplicht is om het merk te
specificeren. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om na te gaan of de patiënt wel in
aanmerking komt voor een dergelijke gratis bloeddrukmeter - de apotheker moet dat
niet controleren.
De apotheker informeert de patiënt over de verschillende bloeddrukmeters die op de lijst
voorkomen. In eerste instantie stelt hij een bloeddrukmeter voor die de maximale tegemoetkoming
van 60 euro niet overschrijdt. Als toch gekozen wordt voor een bloeddrukmeter met een prijs hoger
dan 60 euro, moet de patiënt het supplement betalen.
Wanneer de apotheker een bloeddrukmeter aflevert, legt hij de werking en het gebruik van het
toestel uit aan de patiënt.

Medicatie:
Sinds 1 december 2009 zijn bepaalde geneesmiddelen terugbetaald zonder attest, op voorwaarde
dat de arts op het voorschrift de melding "Zorgtraject CNI" of "ZTN" aanbrengt. Patiënten in een
dergelijk zorgtraject moeten dus geen attest meer aanvragen voor terugbetaling.
Dat geldt alleen voor patiënten die genieten van een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie én voor
zover de betrokken patiënt voldoet aan alle medische voorwaarden die noodzakelijk zijn om de
vergoeding van de betrokken specialiteit te verkrijgen. De voorschrijvende arts moet de nodige
bewijsstukken ter beschikking houden van de adviserend geneesheer.
Opgelet: patiënten buiten een zorgtraject hebben nog steeds een attest nodig voor die
geneesmiddelen!
Lijst geneesmiddelen in vergoedingsgroep zorgtraject chronische nierinsufficiëntie:
http://zorgtraject.be/NL/lists/pdf/list-medicaments-geneesmiddelen-insuffisance-renalenierinsufficientie.pdf

LMN Maas en Kempen – versie juni 2014
Tine Van Esser – Dekkersstraat 2 – 3960 Bree
zorgtrajectmaasenkempen@gmail.com
0475 66 03 23

