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 Zorgmodel opvolging (Voortraject) 
*Nieuwe voorwaarden vanaf 1 mei 2018 

Zorgtraject diabetes 
* Nieuwe voorwaarden vanaf 1 mei 2018 

Diabetesconventie 

Inclusie- 
voorwaarden  
 

Iedere patiënt met DM type 2, behandeld met 
leefstijlaanpassing en/of submaximale dosering van 
orale antidiabetica (OAD). 

DM type 2 met: 
Onvoldoende controle bij max. OAD, waarbij insuline- / 
incretine-behandeling overwogen wordt 

OF  

1 of 2 insuline- of incretine-injecties per dag 

 

Groep A: DM type 1/niet functionerende pancreas 
Groep B: DM type 2 met 3 insuline-injecties per dag of 2x 
insuline én 1x/dag of week incretine, zwangerschaps-
diabetes, na transplant en bij dialyse. 
Groep C: DM type 2 met ontregelde diabetes door o.a. 
cortisonebehandeling,  chemotherapie … 
DM type 2 met zwangerschapswens of 
zwangerschapsdiabetes zonder insuline 
(max. 6-tal maanden) – te bepalen na overleg met HA. 

Bijkomende 
voorwaarden 

- GMD 
- De parameters van het zorgprotocol worden door de 

huisarts bijgehouden in het GMD. 

- GMD 
- (kopie van) Zorgtrajectcontract naar adviserend 
geneesheer, ondertekend door GMD-houdende arts, 
specialist en pt 
- Jaarlijks min. 2x contact met de huisarts 
- Jaarlijks 1x op consultatie bij endocrinoloog  

- GMD 
- Vanaf 16jaar  
- Aanvraag bij adviserend geneesheer 
- Min. 1x/jaar contact met endocrinoloog 
- Min. 2x/jaar contact met educator/diëtist in 2de lijn 

Verenigbaar ZT CNI ZT CNI ZT CNI 

Looptijd Jaarlijkse aanrekening 102852 door GMD-houdende 
huisarts (of een collega binnen een erkende groep). 
Eindigt als patiënt opgenomen wordt in het zorgtraject. 

Loopt door als bijkomende voorwaarden voldaan zijn. Blijvend mits jaarlijkse heraanvraag door conventie. Stopt 
bij overschakeling naar ZT. 

Voordeel voor 
huisarts 

Betere opvolging 
Supplement tgv consult: €20 

Forfait: €80/jaar (indexeerbaar) 
Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde 
geneesmiddelen (lijst GM) ref. ’ZTD’ op voorschrift  

huisarts krijgt jaarlijks een verslag en actueel behandelplan. 
Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde geneesmiddelen 
(lijst GM) ref. ‘DC’ op voorschrift 

Terugbetaling 
(para)medici 

Gedeeltelijk*: podoloog & diëtist 
 

Volledig: educator & materiaal  
Gedeeltelijk*: podoloog & diëtist 

Volledig: materiaal (uitz. naalden), educatie, diëtist 
Gedeeltelijk*: podoloog 

Terugbetaling 
artsen 

Standaard: huisarts en endocrinoloog (indien nodig) Volledig: alle raadplegingen (excl. huisbezoeken) van 
huisarts en endocrinoloog. 

Standaard: huisarts en endocrinoloog 

Materiaal 
 
Voorschrift! 

Geen wettelijke terugbetaling van materiaal. 
 
Korting mogelijk: 
Via mutualiteiten 
Via Diabetes Liga (ledenprijs) 

Vanaf 1/5/18: Enkel voor patiënten met insuline of 
incretinemimetica. 
- Glucosemeter (geen merk): 3-jaarlijkse hernieuwing 

Patiënt gaat met aanvraagformulier van de educator & 
het materiaalvoorschrift van de arts naar de apotheek  

 - 100 lancetten, 3x50 strips: 2x/jaar  

Vingerpriktest                    OF 
- Bloedglucosemeter 
- Teststrips/lancetten 
- Insulinepen (naalden 
betalend) 

 Sensormeting  
(+beperkt aantal strips) 
- Sensoren 
- Afleestoestel 

Overzicht diabetessystemen - 2018 

http://www.zorgtrajectboh.be/sites/default/files/bestanden/documenten/Zorgprotocol%20bij%20diabetespas.pdf
http://www.zorgtrajectboh.be/sites/default/files/bestanden/documenten/D-ALGEMEEN_contract.pdf
http://www.zorgtrajectboh.be/nieuws/bf-medicatie-zonder-attest-kader-van-diabetes-type-ii
http://www.zorgtrajectboh.be/nieuws/bf-medicatie-zonder-attest-kader-van-diabetes-type-ii
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 Voortraject diabetes Zorgtraject Diabetesconventie 
Educatie  
 
Voorschrift per 
beroepsgroep! 

 

Vanaf 1/5/18: educatieprogramma mogelijk op 
voorschrift van de huisarts, voor subdoelgroep: 
max. 4 sessies/KJ 
! 1 voorschrift per beroepsgroep die de educatie zal 
geven; vermeld ook type (indiv. of groepssessie) én 
aantal sessies (in totaal max. 4/KJ) 
 
Voorwaarden: 

- 15-69 jaar 
- Cardiovasculair risico (BMI>30 en/of arteriële 

hypertensie) 
 

Type sessies: 
I (individueel in praktijk) of G (groepssessie) 

 

Wie kan deze educatie geven? 
- Diabeteseducator (I en/of G) 
- Diëtist (I en/of G) 
- Apotheker (I en/of G) 
- Verpleegkundige (enkel aan huis) 
- Kinesitherapeut (G) 

 
Niet bij pt in gemeenschappelijke verblijfsplaatsen (WZC, DVC, 
KV…) of in fitnesscentrum 

Educatie enkel door diabeteseducatoren! 
Vanaf 1/5/18:  educatie op voorschrift van de huisarts 
max. 5 sessies/KJ, minstens 1 aan huis. Eénmalig 5 extra 
sessies mogelijk in 1ste of 2de KJ. 
! voorschrift met type zitting (indiv. of groepssessie) & 
aantal indien <5. 
 
Voor wie? 
Alle patiënten, ongeacht of zij reeds educatie kregen via 
DC of educatie tot zelfzorg.  Niet bij pt in gemeenschappelijke 

verblijfsplaatsen (WZC, DVC, KV…) of in fitnesscentrum 
 
Waar? 

- individueel thuis (30 min) 
- individueel in HA- of eigen praktijk (30 min) 
- in groep (2u, max. 10 personen) 

 
Oude regelgeving geldt nog tot 31/12/2018: 
- 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 

Geregeld door educatoren binnen het diabetesteam van de 
conventie. Educatie in 1ste lijn niet mogelijk. 

Diëtetiek  
Voorschrift met 
vermelding 
systeem! 
 

Gedeeltelijk*: 
-2 x 30 min. per kalenderjaar 
-NN voor diëtist: 771131 

Gedeeltelijk*: 
- 2 x 30 min. per kalenderjaar 
- NN voor diëtist: 794010 

Geregeld door diëtisten binnen de 2de lijn 

Podologie 
Voorschrift met 
vermelding 
systeem! 

Vanaf risicogroep 1 – graag vermelding groep 
Gedeeltelijk*: 
- 2 onderzoeken van 45 min. per kalenderjaar 
- NN voor podoloog: 771153 

Vanaf risicogroep 1 – graag vermelding groep 
Gedeeltelijk*: 
- 2 onderzoeken van 45 min. per kalenderjaar 
- NN voor podoloog: 794032 

Voorschrift kan ook door specialist! 
Gedeeltelijk*: 
- 2 onderzoeken van 45 min. per kalenderjaar 
- NN voor podoloog: 771153 


