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Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'
Wat is het
zorgmodel?

Sinds 1 februari 2016 werd de diabetespas vervangen door het zorgmodel.

Hoe kun je het
zorgmodel
aanvragen?

Het volstaat zich te wenden tot de huisarts, die het zorgmodel opent door de verstrekking
102852 aan te rekenen. Hij of zij moet wel je GMD beheren of deel uitmaken van de
geregistreerde groepering van huisartsen waarin je GMD beheerd wordt.

Het zorgmodel leidt tot de betere omkadering van patiënten met diabetes type 2 die zich
niet laten opvolgen via een zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd
centrum (diabetesconventie).

De huisarts (of huisartsenpraktijk) moet de klinische en biologische gegevens van de
patiënt in het dossier registreren, zoals beschreven staat in het zorgprotocol.
Wat wordt
terugbetaald?

De patiënten met een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben
recht op terugbetaling van bepaalde diëtistische of podologische verstrekkingen die de
huisarts heeft voorgeschreven.
Diëtist
Dit zorgmodel geeft recht op een terugbetaling van een individuele diëtistische evaluatie
en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131) en dit maximaal 2 keer per jaar.
Podoloog
Dit zorgmodel geeft recht op een individueel podologisch onderzoek of podologische
behandeling (nomenclatuurnummer 771153) voor patiënten die behoren tot een risicogroep
en dit maximaal 2 keer per jaar.

Diabetesconventie

De verstrekking 102852 of 109594 (medisch huis) mag niet aangerekend worden wanneer
de patiënt deel uitmaakt van een diabetesconventie. Deze conventie geeft recht op de
uitbetaling van 2 voorziene diëtistische evaluaties en/of verstrekkingen. Het podologisch
onderzoek of de podologische behandeling is daarentegen inbegrepen in de
diabetesconventie.

Wens je meer
informatie?

Met al je vragen kun je terecht bij de dienst Gezondheidszorg-Leden van je mutualiteit op
het nummer 02 506 96 11 of in een van onze kantoren.
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