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Aanpassing
vanaf
1
juni
2009
van
de
vergoedbare
diëtetiekverstrekkingen omwille van de inwerkingtreding van de
zorgtrajecten voor patiënten die lijden aan chronische nierinsufficiëntie

Op 1 juni 2009 treedt de reglementering met betrekking tot de zorgtrajecten in werking.
Voor bepaalde groepen patiënten kunnen - vanaf die datum - de huisarts van de patiënt,
de behandelende geneesheer-specialist en de patiënt samen een zorgtrajectcontract
sluiten. Een dergelijk zorgtrajectcontract organiseert en coördineert de aanpak, de
behandeling en de opvolging van de patiënt. Het heeft dan ook tot doel de
samenwerking tussen de huisarts, de specialist en de andere zorgverleners te
bevorderen en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Meer algemene uitleg over de
zorgtrajecten kan u vinden in de bijgevoegde folder evenals op de website
www.zorgtraject.be.
In een eerste fase (vanaf 1 juni 2009) komen alleen bepaalde patiënten die lijden aan
chronische nierinsufficiëntie in aanmerking voor het sluiten van een zorgtrajectcontract.
Vanaf 1 september 2009 zullen in principe echter ook bepaalde groepen patiënten die
lijden aan diabetes type II een dergelijk zorgtrajectcontract kunnen sluiten. We zullen u
hiervan verwittigen als de zorgtrajecten effectief ook voor sommige groepen
diabetespatiënten van start gaan.
De inwerkingtreding van de zorgtrajecten gaat gepaard met een aantal begeleidende
maatregelen die de huisarts en de andere betrokken zorgverleners in staat stellen de
beoogde patiëntengroepen optimaal te behandelen.
Zo wijzigen vanaf 1 juni 2009 ook de diëtetiekverstrekkingen die aan de verzekering
kunnen aangerekend worden en de voorwaarden waaronder die verstrekkingen kunnen
worden aangerekend. Het betreft de volgende wijzigingen :
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•

Voor patiënten met een zorgtrajectcontract kan vanaf 1 juni 2009 een nieuwe
verstrekking 794010 (individuele diëtistische evaluatie en/of interventie met een
minimumduur van 30 minuten) worden aangerekend. Deze verstrekking 794010
kan alleen worden voorgeschreven door de huisarts die het zorgtrajectcontract
heeft ondertekend (of door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal
medisch dossier van de rechthebbende). Het voorschrift vermeldt dat het gaat
om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten.

•

Voor deze nieuwe verstrekking 794010 komen vanaf 1 juni 2009 patiënten die
lijden aan chronische nierinsufficiëntie en die een zorgtrajectcontract hebben
gesloten, in aanmerking. Voor deze patiënten waren diëtetiekverstrekkingen tot
nu toe niet vergoedbaar. De doelgroep waarvoor vergoedbare
diëtetiekverstrekkingen kunnen worden gerealiseerd, breidt dus uit.

•

Voor patiënten die lijden aan chronische nierinsufficiëntie en die een
zorgtrajectcontract hebben gesloten, kunnen normaliter per kalenderjaar twee
verstrekkingen 794010 worden vergoed, behalve als de patiënt zich in stadium 4
of stadium 5 van zijn ziekte bevindt. Voor patiënten in stadium 4 en stadium 5
kunnen respectievelijk drie en vier diëtetiekverstrekkingen 794010 per
kalenderjaar worden voorgeschreven en gerealiseerd. De voorschrijvende
geneesheer bewaart in het dossier van de rechthebbende de elementen die
aantonen dat werd voldaan aan de voorwaarden inzake het aantal
voorgeschreven prestaties.

•

Het honorarium voor de nieuwe verstrekking 794010 bedraagt 17,76 €. De
tussenkomst van de verzekering in dit honorarium bedraagt 15,99 € voor de
rechthebbenden met voorkeurregeling en 13,32 € voor de rechthebbenden
zonder voorkeurregeling. Deze bedragen zijn identiek aan de bedragen die sinds
1 januari 2009 van toepassing zijn voor de verstrekking 771131.

De andere aspecten van de bestaande reglementering wijzigen niet.
Ter informatie voegen wij in bijlage bij deze brief een uittreksel uit het ontwerp van
koninklijk besluit dat deze aanpassingen regelt en waarvan de bepalingen op 1 juni
2009 in werking treden, ook als het pas op een latere datum wordt gepubliceerd.
Aangezien diabetespatiënten (krachtens een andere reglementering) in geen geval een
zorgtrajectcontract zullen kunnen sluiten vóór 1 september 2009, zullen de bepalingen
uit dit ontwerp van koninklijk besluit die op diabetespatiënten met een
zorgtrajectcontract betrekking hebben, in de praktijk de eerste maanden echter nog niet
van toepassing zijn, ook al treedt het K.B. in voege op 1 juni 2009.
Om de inwerkingtreding van de zorgtrajecten zo vlot mogelijk te laten verlopen en om de
voorschrijvende artsen en de patiënten te informeren over wie diëtetiekverstrekkingen
kan realiseren, zouden wij op de RIZIV-website en/of op de website www.zorgtraject.be
een lijst willen publiceren van de erkende diëtisten, met hun contactadres. In bijlage bij
deze brief voegen we daarom een formulier waarin we u vragen of u hier al dan niet
kunt mee instemmen en of het adres waarnaar wij deze brief sturen, mag bekend
gemaakt worden als contactadres. We verzoeken u dit formulier zo snel mogelijk terug
te sturen. Indien u binnen de maand na het versturen van deze brief niet hebt
gereageerd op onze vraag, gaan we ervan uit dat we uw naam en adres toch in de
lijsten van diëtisten die wij publiceren mogen opnemen. Vanzelfsprekend kunt u later
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steeds op eenvoudige aanvraag deze gegevens laten wijzigen of uw naam laten
schrappen.
Daarnaast zouden wij er ook uw aandacht willen op vestigen dat, vanaf de
inwerkingtreding van de zorgtrajecten voor diabetespatiënten vanaf 1 september 2009,
de verzekering voor sommige diabetespatiënten onder bepaalde voorwaarden ook zal
tussenkomen in specifieke diabeteseducatieverstrekkingen. De opzet van die
diabeteseducatieverstrekkingen (die in een afzonderlijk hoofdstuk van de
revalidatienomenclatuur
worden
ingeschreven)
is
ruimer
dan
de
pure
diëtetiekverstrekkingen. De specifieke diabeteseducatieverstrekkingen zullen dan ook
alleen kunnen worden gerealiseerd door verstrekkers die een specifieke bijkomende
opleiding van diabeteseducator hebben gevolgd (opleiding van 20 ECTS-studiepunten
of minstens 150 opleidingsuren die bekroond werd met een getuigschrift van een erkend
opleidingsinstituut). Wie deze bijkomende opleiding heeft gevolgd, kan een specifieke
RIZIV-erkenning als diabeteseducator bekomen. Naast andere beroepen
(verpleegkundigen, podologen, kinesitherapeuten) kunnen ook diëtisten die een
dergelijke bijkomende opleiding van diabeteseducator hebben gevolgd, voor deze
RIZIV-erkenning als diabeteseducator in aanmerking komen. Ze dienen daartoe een
aanvraag te richten aan het RIZIV. Meer informatie over de reglementering met
betrekking tot de specifieke diabeteseducatieverstrekkingen en de erkenning van deze
diabeteseducatoren kan u vinden op de website www.zorgtraject.be.
Ik vertrouw erop dat u deze aanpassingen correct zal toepassen en uw bijdrage zal
leveren om het project zorgtrajecten tot een succes te maken en de zorg aan de
patiënten effectief te verbeteren.
Met de meeste hoogachting,
De Leidend Ambtenaar,

H. DE RIDDER
Directeur-generaal
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