Uittreksel uit het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1991 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, §2, tweede lid, van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het
bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

(…)
Art. 7. In de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, §2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling
van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de
verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen, wordt punt A van hoofdstuk I vervangen door de
volgende bepalingen:
« A. Diëtetiekverstrekkingen
794010 Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 19
februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor de uitoefening van het beroep van
diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen
waarmee de diëtist door een arts kan worden belast) voor de rechthebbende die een zorgtrajectcontract
heeft gesloten (namelijk een samenwerkingscontract dat is ondertekend in het kader van de zorgtrajecten
zoals bedoeld in artikel 5 §1 van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op
14
juli
1994,
wat
betreft
de
zorgtrajecten),
met
een
minimumduur
van
30
minuten…..….............................R 17.5
771131 Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 19
februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor de uitoefening van het beroep van
diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen
waarmee de diëtist door een arts kan worden belast), voor de rechthebbende die geen zorgtrajectcontract
heeft ondertekend, maar die houder is van een Diabetespas, met een minimumduur van 30 minuten
……….R 17,5
1. Een verzekeringstegemoetkoming in de prestatie 794010 mag worden verleend voor elke rechthebbende
bedoeld in artikel 3, 1° en 2° van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 die een zorgtrajectcontract heeft
gesloten, op voorwaarde dat:
-

-

de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts die het zorgtrajectcontract met de
rechthebbende heeft getekend en die de precieze doelstellingen van de voorgeschreven diëtistische
prestaties bepaalt ; het voorschrift vermeldt dat het gaat om een voorschrift in het kader van de
zorgtrajecten. De prestatie kan eventueel ook worden voorgeschreven door een andere huisarts die
toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende ;
de diëtist voor de patiënt een voedingsdossier bijhoudt met informatie over zijn huidige
voedingsgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de afgesproken therapeutische doelen en de
resultaten ;
de diëtist jaarlijks schriftelijk rapporteert aan de huisarts.

2. Een verzekeringstegemoetkoming in de prestatie 771131 mag worden verleend voor elke aan diabetes
lijdende rechthebbende op voorwaarde dat:
-

de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts of door de behandelende geneesheer-specialist
in de inwendige geneeskunde of in de endocrino-diabetologie of in de pediatrie ;
de rechthebbende houder is van een Diabetespas, zoals omschreven in punt C van dit artikel, en dat
daarin de concrete behandelingsdoelen waarbij diëtetiek belangrijk is (gewicht, lipidemie) door de
voorschrijvende arts zijn vermeld;
de diëtist de datum van zijn prestaties in de Diabetespas inschrijft;
de diëtist voor de patiënt een voedingsdossier bijhoudt met informatie over zijn huidige
voedingsgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de onderwerpen waarover educatie werd
gegeven, de afgesproken therapeutische doelen en de resultaten;
de diëtist jaarlijks schriftelijk rapporteert aan de voorschrijvende arts.

3. Bovenvermelde verzekeringstegemoetkoming in de diëtistische prestaties is beperkt tot twee
prestaties per kalenderjaar voor alle prestaties 794010 en 771131 samen, behalve voor de patiënten die
een zorgtrajectcontract hebben gesloten en die lijden aan chronische nierinsufficiëntie en zich in stadium
4 (3 prestaties per kalenderjaar) of stadium 5 (4 prestaties per kalenderjaar) bevinden. De
voorschrijvende geneesheer bewaart in het globaal medisch dossier van de rechthebbende de
elementen die aantonen dat werd voldaan aan de voorwaarden inzake het aantal voorgeschreven
vergoedbare prestaties.
Op dezelfde dag mogen twee diëtistische prestaties plaatsvinden ; in dat geval bedraagt de
minimumduur 60 minuten.
Er is geen verzekeringstegemoetkoming verschuldigd:
- voor prestaties gedurende een hospitalisatie;
- als de rechthebbende in een ander reglementair of conventioneel kader reeds verstrekkingen geniet
die diëtetiek omvatten.
4. Door een getuigschrift van verzorging verklaart de diëtist dat de geattesteerde verstrekking conform
aan de voorgaande voorwaarden van verzekeringstegemoetkoming werd gepresteerd.
5. Deze verstrekkingen van diëtisten voorzien in onderhavig koninklijk besluit komen bovendien slechts
voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in aanmerking
als ze gegeven worden door een daartoe door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
erkende verstrekker.
Om erkend te worden als diëtist die de verstrekkingen voorzien in onderhavig koninklijk besluit die in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging kan presteren, moeten de kandidaten hiertoe een aanvraag richten aan de leidend
ambtenaar van deze Dienst met:
1° een afschrift van hun diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding van
minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs in de voedings- en dieetleer met een
leerprogramma zoals bepaald in het hoger aangehaald Koninklijk Besluit van 19 februari 1997
betreffende de beroepstitel van diëtist, inclusief een afschrift van de met vrucht doorlopen stage voorzien
in bedoeld koninklijk besluit;
2° de verbintenis zich op straffe van terugbetaling te houden aan de hoger vermelde voorwaarden om de
individuele diëtistische evaluatie en/of interventie te attesteren;
3° de verbintenis zich te houden, voor de in onderhavig koninklijk besluit voorziene verstrekkingen, aan
de voorziene honoraria.
De Dienst voor geneeskundige verzorging maakt de lijst op van de aldus erkende diëtisten en wijst hun
een erkenningsnummer toe.»

(…)

