OVERZICHT DIABETESSYSTEMEN
Voorwaarden

ZORGMODEL OPVOLGING DM TYPE 2
(voortraject)
DIABETESPAS
VOORTRAJECT

EDUCATIE EN ZELFZORG

ZORGTRAJECT

DIABETES CONVENTIE

- DM type 2

- DM type 2
- Behandeling/start met 1 injectie
incretinemimetica of insuline per
dag

Inclusiecriteria
- DM type 2
- Onvoldoende controle bij max.
AOD, waarbij insuline-/incretinebehandeling overwogen wordt
- 1 of 2 insuline-/incretineinjecties per dag

- DM type 1
- DM type 2, met 3 of meer
insuline-injecties per dag
- DM type 2, met 2 insulineinjecties per dag en
multimorbiditeit (max. 6
maanden)
- Afh. van conventiegroep een
verplicht aantal metingen

- DM type 2

Verenigbaar met

- Programma educatie &
zelfzorg

Bijkomende
voorwaarden

- GMD
- Aanvraag diabetespas naar
adviserend geneesheer VI

- GMD
- Gegevens zorgprotocol
worden ingevuld in GMD

Duur

Vervalt na 31/12/2017
HA moet diabetespas tijdig
omzetten naar voortraject

Voordelen
huisarts

- Handig overzicht parameters
- Supplement tgv consult
20€/jaar

Blijft doorlopen, mits
jaarlijkse aanrekening
door HA van
nomenclatuurnr. 102852
- Overzicht parameters in
GMD
- Supplement tgv consult
20€/jaar

Diabetespas/Voortraject
(nodig voor verstrekkingen
diëtetiek & podologie)
- GMD
- Huisarts stuurt notificatie naar
adviserend geneesheer VI

Hernieuwing na 3 jaar, wanneer
HbA1c<58mmol/mol in de 3
maand voor verlenging

Exclusiecriteria
- Zwangerschap of
zwangerschapswens
- DM type 1
- >2 insuline- of incretineinjecties per dag
- ZT CNI

- GMD
- Huisarts, specialist en patiënt
ondertekenen contract
- Min. 2 contacten bij huisarts en
1 contact bij endocrinoloog per
jaar
- ZT contract naar adviserend
geneesheer VI
Blijft doorlopen indien aan de
voorwaarden voldaan wordt

- GMD
- Aanvraag bij VI (door
conventie)

- Forfait: €80/jaar
- Geen B/F attest meer nodig voor
bepaalde geneesmiddelen:
aanduiding ZT is voldoende

Uitgebreid verslag van
onderzoeken: mogelijkheid tot
goede opvolging

LMN APOLLO
Zorgtrajectpromotor: Ellen Vanhoof – 089/20.10.91 – ellenvanhoof@huisartsengaoz.be

Blijft doorlopen mits jaarlijkse
her-aanvraag (stop bij
overschakeling naar ZT)

OVERZICHT DIABETESSYSTEMEN
DIABETESPAS

VOORTRAJECT

EDUCATIE EN
ZELFZORG

ZORGTRAJECT

DIABETES CONVENTIE

Terugbetalings-voordeel
(para)medici

Enkel remgeld: diëtist &
podoloog

Enkel remgeld: diëtist &
podoloog

Volledig: materiaal
Enkel remgeld: diëtist &
podoloog

Volledig: materiaal, educatie,
diëtist
Enkel remgeld: podoloog,
specialist

Terugbetalings-voordeel
huisarts
Materiaal

Enkel remgeld

Enkel remgeld

Enkel remgeld

Volledig: endocrinoloog
Volledig, met voorschrift:
educator & materiaal
Enkel remgeld: diëtist &
podoloog
Volledig: alle raadplegingen

/

/

Doelstellingen worden met
de patiënt besproken en in
GMD genoteerd

Doelstellingen worden
met de patiënt
besproken en het
zorgprotocol wordt
bijgehouden in het GMD

- Glucosemeter: 3jaarlijkse
hernieuwing
- 100 lancetten, 150strips:
halfjaarlijkse hernieuwing
Opstarteducatie verplicht: max.
10 sessies/jaar

- Via de conventie:
glucosemeter, strips,
lancetten, insulinepen

Educatie

- Glucosemeter: 3jaarlijkse
hernieuwing
- Jaarlijks 2x50 strips en 100
lancetten
Huisarts geeft educatie &
notificeert zelf aan de
adviserend geneesheer dat
de patiënt educatie krijgt

Diëtetiek

Enkel remgeld: 2x/jaar

Enkel remgeld: 2x/jaar

Podologie

Enkel remgeld: 2x 45min./jaar
(vermeld risicogroep)

Enkel remgeld: 2x
45min./jaar (vermeld
risicogroep)

Enkel remgeld met
diabetespas: 2x/jaar
Enkel remgeld met
diabetespas: 2x 45min./jaar
(vermeld risicogroep)

Enkel remgeld

Geregeld door educatoren
binnen het diabetesteam van
de conventie

Opvolgeducatie volgens
noodzaak: max. 2 sessies/jaar
Extra educatie bij problemen:
max. 4 sessies/jaar:
Onvoldoende metabole
controle (HbA1c>7,5%)
Overgang AOD naar
insuline
Overgang van 1 naar 2
insuline injecties
Opstart nieuwe
glucometer
Enkel remgeld: 2x 30min./jaar
Enkel remgeld: 2x 45min./jaar
(vermeld risicogroep)

LMN APOLLO
Zorgtrajectpromotor: Ellen Vanhoof – 089/20.10.91 – ellenvanhoof@huisartsengaoz.be

Geregeld door diëtisten
e
binnen de 2 lijn
Enkel remgeld met
diabetespas: 2x 45min./jaar
(vermeld risicogroep)

