VOORTRAJECT DIABETES
OPVOLGING VAN EEN PATIËNT MET DIABETES TYPE 2
DIABETESPAS (TOT 1/2/’16)
VOORTRAJECT (VANAF
1/2/’16)
MEDISCHE
INCLUSIECRITERIA

DM type 2

DM type 2 en
geen opvolging via
zorgtraject of conventie

ZORGTRAJECT

∗ DM type 2 en
∗ onvoldoende controle bij max. OAD,
waarbij
insuline-/incretine-behandeling
overwogen wordt of
∗ 1 of 2 insuline- of incretine-injecties
per dag
exclusie:
∗ Zwangerschap of
zwangerschapswens
∗ DM type 1
∗ >2 injecties insuline of incretine/dag

VERENIGBAAR MET
ANDER
DIABETES-PROGRAMMA
BIJKOMENDE

Programma educatie en
zelfzorg (°)

∗ GMD

Programma educatie en
zelfzorg (°)

∗ GMD

/

∗ GMD

DIABETESCONVENTIE

Groep A: Type 1 DM of afwezigheid functie
van de pancreas
Groep B: Type 2 DM op intensieve
insulinetherapie (3 of meer insuline
injecties of 2x insuline +
incretine-mimetica),
zwangerschapsdiabetes behandeld met
insuline, mensen met diabetes na
orgaantransplantatie of tijdens dialyse
behandeld met insuline
Groep C:
Pt. In één van de volgende situaties:
* diabetici na een orgaantransplantatie of
behandeld met nierdialyse, als deze
patiënten niet onder insuline-therapie
staan;
* patiënten met organische
hypoglycemieën (insulinoom, glycogenose,
nesidioblastose);
* vrouwen met zwangerschapsdiabetes
zonder insuline;
* vrouwen met diabetes zonder insuline
die zwangerschapswens hebben.
* Mensen met type 2 DM op 1 of 2
injecties die normaal in een zorgtraject
opgevolgd worden, maar nu tijdelijk in
conventie komen (vb. naar aanleiding van
een acute verwikkeling)
/

∗

GMD
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∗ Doelstellingen met de
patiënt bespreken en
noteren in GMD
Geen

VOORWAARDEN

VOORDELEN
MATERIAAL

∗ Gegevens zorgprotocol
worden ingevuld in GMD
Geen

VOORDELEN
EDUCATIE

Geen

geen

VOORDELEN
DIETETIEK
VOORDELEN
PODOLOGIE

Tot 31/12/’17:
Diëtetiek: 2 x 30 min/jaar
Tot 31/12/’17:
Podologie: 2 x 45 min/jaar
v.a. risicogroep 1
(risicogroep vermelden)
2 voorschriften/jaar HA

Diëtetiek: 2 x 30 min/jaar

De patiënt betaalt remgeld
bij huisarts, diëtist en
podoloog

De patiënt betaalt remgeld
bij huisarts, diëtist en
podoloog

KOSTEN PATIENT
Remgelden 2017:
Diëtetiek
Podologi
e

4,91
7,37

1,96
2,95

Podologie: 2 x 45 min/jaar
v.a. risicogroep 1 (risicogroep
vermelden)

∗ Min. 2x/jaar contact met huisarts
∗ Min. 1x/jaar consultatie
endocrinoloog
Volledige terugbetaling
zelfzorgmateriaal (uitz. naalden):
∗ glucosemeter per 3 jaar: met
aanvraagformulier van educator +
voorschrift HA naar apotheek
∗ 100 lancetten, 150 strips per 6
maanden
Volledige terugbetaling educatie
∗ Opstarteducatie verplicht 5 tot 10
sessies/jaar
∗ Opvolgeducatie volgens noodzaak:
max. 2 sessies/jaar
∗ Extra educatie bij problemen: max. 4
sessies/jaar:
● HbA1c >58 mmol/mol
● Start insulinetherapie of
incretinemimetica
● overgang van 1 naar 2 injecties
insuline
● nieuwe glucometer
Diëtetiek: 2 x 30 min/kalenderjaar
Podologie: 2 x 45 min/kalenderjaar v.a.
risicogroep 1 (risicogroep vermelden)

∗

Aanvraag bij adviserend geneesheer,
door conventie

Volledige terugbetaling
van:zelfzorgmateriaal (uitz. naalden) via
conventie

Volledige terugbetaling van educatie via
conventie

Volledige terugbetaling van diëtist in
conventiecentrum
Volledige terugbetaling van podoloog in
conventiecentrum
OF

2 voorschriften/jaar HA
2 voorschriften/jaar HA
De patiënt betaalt enkel remgeld bij
diëtist en podoloog. Bij huisarts enkel
bij huisbezoeken.
Volledige terugbetaling van
raadplegingen in de praktijk van de
huisarts. Volledige terugbetaling van
raadplegingen bij endocrinoloog

2 voorschriften/jaar HA of endocrinoloog
(risicogroep vermelden) buiten conventie
De patiënt betaalt enkel remgeld bij
endocrinoloog, huisarts en podoloog
(buiten conventiecentrum)
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VOORDELEN
HUISARTS

Supplement consult
20€/jaar
Let op: tijdig omzetten naar
voortraject!

Supplement consult 20€/jaar
(nomenclatuurnr 102852)

ADMINISTRATIE

Kan niet meer worden
aangevraagd!

Nomenclatuurnummer
102852, 1x/jaar (20€/jaar,
volledig terugbetaald)

ALLE VOORSCHRIFTEN:
VERMELDING
DIABETESSYSTEEM!

Gegevens van de patiënt
registreren zoals beschreven
in het zorgprotocol

∗ Forfait van 80 euro huisarts
(indexeerbaar)
∗ Geen B/F-attest meer nodig voor
bepaalde geneesmiddelen (ZTD op
voorschrift!)
∗ Kopie ZT contract naar adviserend
geneesheer, ondertekend door HA,
specialist en patiënt
∗ GMD binnen 12 maanden
∗ Gegevensregistratie: BMI, Bd,
HbA1c, LDL

Huisarts krijgt jaarlijks uitgebreid verslag

(°) Programma educatie en zelfzorg: de huisarts geeft aan dat hij de educatie van de patiënt op zich zal nemen. Vooraf notificatieformulier bezorgen aan mutualiteit.
Voor personen met DM type 2 die behandeld worden of zullen worden met inspuitbare incretinemimetica of 1 injectie insuline per dag.
Ook hier is GMD noodzakelijk.
Patiënt heeft recht op een glucometer per 3 jaar en 100 strips en 100 lancetten per kalenderjaar. Geen andere voordelen voor de patiënt of huisarts.
Hernieuwing mogelijk na 12 maanden wanneer HbA1c <58 mmol/mol (op zijn vroegst 3 maanden voor het einde van de voorbije periode van 12 maanden)
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