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Data navormingen LMN
Noteer alvast volgende data in uw agenda:
-

Donderdagavond 8 juni: omgaan met moeilijke (en agressieve) patiënten
Woensdagavond 22 november: dialyse (+ bezoek dialysecentrum ZOL)

Opfrissing: Pre- of voortraject of zorgmodel ‘Opvolging van
een patiënt met diabetes type 2’ (in plaats van
diabetespas)
Ruim een jaar geleden wijzigde de omschrijving van de verstrekking 102852
(diabetespas). De huisarts gebruikt daarvoor nog steeds nomenclatuurnummer
102852, éénmaal per kalenderjaar.
Voorwaarde hiervoor is dat de arts het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van
de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.
Voor de huisarts implicieert het gebruik van deze nomenclatuurnummer het volgende, hij
gaat akkoord om volgende te doen:
•
•

•
•

de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren.
de klinische en biologische gegevens van de patiënt in het dossier registreren, zoals
beschreven in het zorgprotocol (zie bijlage). In een 1e fase (in de loop van 2017) zal
de huisarts een beperkte set gegevens van het zorgprotocol moeten overdragen via
het Healthdata-platform. Het gaat dan om deze gegevens: startdatum van het
voortraject, gewicht, lengte, systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk, HbA1c,
LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, eGFR, microalbuminurie.
doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de evidence based (EBM) aanbevelingen
voor goede praktijkvoering.
de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het
GMD.

Dus dit is een vereenvoudiging voor de huisarts: vroeger moest er een aanvraag worden
gedaan bij de mutualiteit, nu is gebruik van deze nomenclatuurnummer
1x/kalenderjaar voldoende. Ook vervalt het boekje van de diabetespas om in te vullen.
Wel best benadrukken bij de patiënt om het getuigschrift tijdig binnen te brengen bij de
mutualiteit, want pas vanaf dan gaat het pretraject van start. Net hetzelfde trouwens bij
toepassing van derdebetalersregeling. Pas na verwerking hiervan start het pretraject!

De voordelen voor de patiënt zijn hetzelfde gebleven: 2 sessies podologie (vanaf
risicogroep 1) en 2 sessies dieetadvies per kalenderjaar.
Alle info over dit programma op volgende website van het RIZIV:
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/diabetes-type-2-generiekzorgmodel.aspx#.V2vxPpOLRPM of op onze website: http://lmnmaasenkempen.be/diabetesmellitus/diabetespas-2
Op onze website werden voorschriften voor dieetadvies en podologie aangepast aan dit
programma. U kunt aanduiden of de patiënt gebruik maakt van diabetespas (patiënten die
voor 1 februari 2016 een diabetespas ontvingen, kunnen deze blijven gebruiken tot 31
december 2017) dan wel voortraject, of een zorgtraject diabetes.
Voor een vergelijking van de verschillende diabetesprogramma’s, zie:
http://lmnmaasenkempen.be/images/bestanden/zorgtrajectdiabetes/SCHEMA_diabetes.pdf

Zorgtraject en derdebetalersregeling
Opgelet: bij toepassing van derdebetalersregeling bij patiënten met een zorgtraject moet
het remgeld 0 euro bedragen. Het volledige bedrag moet aangerekend worden aan de
mutualiteit.

Sociale kaart
Enkele veranderingen van belang bij de zorgtrajecten:
•

Lutgarde Kaes en Tieneke Silkens hebben hun praktijk stopgezet.

•

Elien Smeers, diëtist-diabeteseducator startte haar praktijk te Kinrooi.

Hier kunt u op onze website volgende rubrieken van zorgverleners terugvinden.
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Thuisverpleegkundigen
Opmerkingen en/of wijzigingen mag u altijd doorgeven aan uw ZTP.

Levensloop
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 vindt in Maaseik een Levensloop plaats.
Meer informatie: http://www.levensloop.be/relays/maaseik-2017

Uitschrijven?
Indien u in de toekomst liever geen nieuwsbrieven van het LMN ontvangt, mag u mij daarvan op de hoogte stellen.
Ontvangt u de brief liever per mail of omgekeerd net liever per post, dan mag u dat ook altijd even laten weten.

Met vriendelijke groeten,

Tine Van Esser - Zorgtrajectpromotor LMN Maas en Kempen
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3960 Bree
Gsm: 0475/66 03 23
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