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VAARWEL DIABETESPAS, 
hier is het nieuwe zorgmodel diabetes type 2!

 WIE KOMT IN  
 AANMERKING? 

Dit zorgmodel ‘opvolging van een diabetespati-
ent met diabetes type 2’, zoals het officieel heet, 
moet worden aangevraagd door je huisarts. 
Voorwaarden zijn dat je diabetes type 2 hebt 
en over een GMD (globaal medisch dossier) bij 
deze huisarts beschikt, of bij een collega in de-
zelfde groepspraktijk. Daarnaast mag je ook niet 
opgevolgd worden in het zorgtraject diabetes 
type 2 of de diabetesconventie. Het nieuwe zorg-
model dient jaarlijks opnieuw afgesloten te wor-
den door de huisarts via verstrekking 102852. 

 WELKE VOORDELEN  
 BIEDT HET? 

Het nieuw zorgmodel biedt dezelfde voorde-
len als de vroegere diabetespas. Je hebt dus 
recht op een tegemoetkoming voor een consul-
tatie bij de diëtist (2 keer per jaar 30 minuten), 
op voorschrift van de huisarts. Daarnaast heb 
je bij een verhoogd voetrisico ook recht op 
een tegemoetkoming bij de podoloog (2 keer 
per jaar 45 minuten) op voorschrift van de 
huisarts. Voorlopig werden er nog geen andere 
terugbetalingen aan gekoppeld, maar het is 
de bedoeling om in de toekomst uitgebreidere 
educatiemogelijkheden te voorzien via het 
zorgmodel.

Door de aanvraag van het nieuwe zorgmodel 
verbindt de huisarts/huisartspraktijk er zich 
ook toe om
•  bepaalde gegevens van de persoon in het dos-

sier te registreren (bv. gegevens rond levens-
stijl, bloeduitslagen, klinische gegevens …); 

•  doelgerichte zorg aan te bieden;
•  de individuele doelstellingen te bespreken en 

ze te noteren in het GMD. 

Sinds 1 februari 2016 is er een nieuw zorgmodel voor diabetes type 2 in het leven geroepen, dat de 
diabetespas volledig zal vervangen. Doel is de omkadering voor diabetes type 2, tussen de diagnose 

en het moment van opname in een zorgtraject of conventie, verder te verbeteren. In dit artikel leggen 
we uit wat dit nieuwe zorgmodel precies inhoudt. 

 HOE VERLOOPT DIT 
 VERDER VOOR JOU? 

1. Je bent in het bezit van een diabetespas

•  De diabetespas blijft geldig tot   
 31/12/2017 en biedt je tot dan terugbetaling  
 van 2 consultaties diëtiek en 2 consultaties  
 podologie per kalenderjaar (als je aan de  
 hierboven vermelde criteria voldoet). 

•   Je huisarts vraagt best voor 31/12/2017  
 de ‘opvolging van een patiënt met diabetes  
 type 2’ aan, zodat je ook na die datum  
 verder kan genieten van de terugbetaling  
 diëtiek en podologie.

2. Je hebt diabetes type 2 maar je hebt nog geen  
 diabetespas of zorgtraject én je bent niet op 
 genomen in de diabetesconventie

•  Sinds 01/02/2016 kan je huisarts het nieuwe 
zorgmodel ‘opvolging van een patiënt met 
diabetes type 2’ aanvragen en kan je genie-
ten van de voordelen van het zorgmodel. 

•  Vanaf de aanvraag van het zorgmodel, heb je 
recht op een terugbetaling van 2 consultaties 
diëtiek en 2 consultaties podologie per ka-
lenderjaar (als je aan de hierboven vermelde 
criteria voldoet). 

 WAT MET DE  
 TEGEMOETKOMING  
 PODOLOGIE IN DE  
 DIABETES- OF  
 VOETCONVENTIE? 

Voor personen opgenomen in de diabetes- of 
voetconventie kan de huisarts of arts-specialist 
bij een verhoogd voetrisico ook twee consul-
taties podologie per jaar voorschrijven, waar-
voor je dan een tegemoetkoming krijgt. Vroe-
ger diende iedereen in de conventie over een 
diabetespas te beschikken om van dit voordeel 
te kunnen genieten, maar deze extra adminis-
tratieve stap vervalt dus. 

 BESLUIT

Het zorgmodel ‘opvolging van een  
diabetespatiënt met diabetes type 2’ dat 
sinds 1 februari loopt, biedt momen-
teel dezelfde voordelen als de vroege-
re diabetespas. Personen die over een 
diabetespas beschikken kunnen nog 
van de verbonden tegemoetkomingen 
(diëtetiek, podologie) gebruikmaken 
tot 31/12/2017. Vraag echter aan je 
huisarts om voor deze datum het zorg-
model voor te schrijven (en jaarlijks te 
hernieuwen!) zodat je ook na 2017 kan 
blijven genieten van de voordelen. 
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als de vroegere 
diabetespas.




