
Voortraject Zorgtraject Conventie

Wie? DM Type 2
Behandeld met levensstijlaanpassingen  
en/of orale antidiabetica

DM Type 2
Behandeld met maximale orale antidiabetica  
of 1 tot 2 injecties (incretinemimetica of insuline)

Groep A: DM type 1/niet functionerende pancreas 
Groep B: 
• DM type 2 met 3 insuline per dag of 2 x insuline 

per dag én 1 x week incretinemimetica
• Zwangerschapsdiabetes, diabetici met orgaan-

transplantatie of nierdialyse behandeld met 
insuline

Groep C: 
• Diabetici met orgaantransplantatie of nierdialyse 

behandeld zonder insuline
• DM type 2 uit het zorgtraject met acute ontre-

gelde diabetes (max. 6 maanden) 
• DM type 2 met zwangerschapswens of zwanger-

schapsdiabetes zonder insuline
• Patiënten met organische hypoglycemie 

Voorwaarden: GMD
Huisarts houdt zorgprotocol bij in GMD

GMD
Kopie van zorgtrajectcontract naar adviserend 
geneesheer, ondertekend door GMD-houdende arts, 
specialist en patiënt
Jaarlijks min. 2 x contact met de huisarts
Binnen 18 maanden op consultatie bij endocrinoloog

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

Looptijd: Jaarlijks opnieuw aan te vragen door GMD-houdende 
arts; NN huisarts: 102852

Voor onbepaalde duur, zolang voorwaarden  
voldaan

Blijvend mits jaarlijkse heraanvraag door conventie. 
Stopt bij overschakeling naar zorgtraject

Terugbetaling arts/
specialist:

Volgens RIZIV Volledig terugbetaald. Exclusief huisbezoek Volgens RIZIV

Materiaal: Geen terugbetaling door RIZIV
Bepaalde ziekenfondsen voorzien wel een terug- 
betaling

Enkel voor patiënten met injecties terugbetaald door 
RIZIV:
• Bij opstart: 1 glucosemeter, 3 x 50 strips, 1x100 

lancetten.
• Elke 6 maanden: 3 x 50 strips, 1x100 lancetten
• Elke 3 jaar: 1 glucosemeter
Vermelding van arts op voorschrift: “zorgtraject 
diabetes” voor alle materiaal
Indien glucosemeter: + formulier diabeteseducator

Conventie bezorgt patiënt terugbetaald materiaal

Bijkomend materiaal kan in apotheek aangekocht 
worden, niet terugbetaald

Insulinenaalden zelf te betalen

Overzicht diabetessystemen

DM = Diabetes Mellitus                   NN = Nomenclatuurnummer                    GMD = Globaal Medisch Dossier                    I/G = Individueel of in groep
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Voortraject Zorgtraject Conventie

Diëtetiek:

Voorschrift  
met vermelding 
systeem

Patiënt betaalt enkel remgeld
2 x 30min/kalenderjaar
NN diëtist: 771131

Patiënt betaalt enkel remgeld
2 x 30min/kalenderjaar
NN diëtist: 794010

Geregeld door diëtisten van de conventie

Podologie:

Voorschrift  
met vermelding 
systeem

Enkel terugbetaling vanaf risicogroep 1
Patiënt betaalt enkel remgeld
2 x 45min/kalenderjaar
NN podoloog: 771153

Enkel terugbetaling vanaf risicogroep 1
Patiënt betaalt enkel remgeld
2 x 45min/kalenderjaar
NN podoloog: 794032

Enkel terugbetaling vanaf risicogroep 1
Patiënt betaalt enkel remgeld
2 x 45min/kalenderjaar
NN podoloog: 771153
voorschrift GMD-houdende arts of specialist

Educatie:

Voorschrift per 
beroepsgroep

+ vermelding  
individueel (I) /
groepssessie (G)

+ vermelding  
aantal sessies

4 sessies/kalenderjaar

Voorwaarden:
• 15-69 jaar
• Cardiovasculair risico
(BMI > 30 en/of arteriële hypertensie)
Niet bij patiënten in gemeenschappelijke verblijf-
plaatsen (WZC, CKV, …) of in fitnesscentrum

Wie geeft educatie? (met NN)
• Diabeteseducator: info ziekte en levensstijl 
            I: 794253    G: 794334
• Diëtiste: diëtetiek 
            I: 794275    G: 794356
• Apotheker: therapietrouw
            I: 794290   G: 794371
• Thuisverpleegkundige:  
        zelfmanagement ondersteuning
            I: 794312
• Kinesitherapeut: lichaamsbeweging
           G: 794393

5 sessies/kalenderjaar, minimaal 1 aan huis
Eénmalig 5 extra sessies mogelijk in 1ste of 2de 
kalenderjaar

Voorwaarden:
Iedereen behalve bij patiënten in gemeenschappe-
lijke verblijfplaatsen (WZC, CKV, …) of in fitness- 
centrum

Wie geeft educatie?
Enkel diabeteseducatoren
• I (praktijk): 794415
• I (aan huis): 794430
• G: 794452

Geregeld intern door educatoren van de conventie

Overzicht diabetessystemen

DM = Diabetes Mellitus                   NN = Nomenclatuurnummer                    GMD = Globaal Medisch Dossier                    I/G = Individueel of in groep
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