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ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE OVEREENKOMST
TUSSEN DE GEGRADUEERDE VERPLEEGSTERS
OF DE MET DEZEN GELIJKGESTELDEN,
DE VROEDVROUWEN,
DE VERPLEEGSTERS MET BREVET,
DE VERPLEEGASSISTENTEN/ZIEKENHUISASSISTENTEN
OF DE MET DEZEN GELIJKGESTELDEN
EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigenverzekeringsinstellingen van 16 november 2010, onder het voorzitterschap van de heer
Patrick VERLIEFDE daartoe gedelegeerd door de heer Henri DE RIDDER, leidend
ambtenaar, is overeengekomen als volgt tussen:
enerzijds,
de verzekeringsinstellingen;
en anderzijds,
de representatieve beroepsorganisaties van gegradueerde verpleegsters of de met
dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegsters met brevet, verpleegassistenten/
ziekenhuisassistenten of de met dezen gelijkgestelden.

Voorwoord
De Overeenkomstencommissie wil met deze wijzigingsclausule de thuisverpleegkundigen de
mogelijkheid bieden om vergoedbare opvolgeducatie en extra educatie bij problemen binnen
het zorgtraject diabetes te kunnen verlenen in hetzelfde kalenderjaar als de opstarteducatie
gegeven werd aan patiënten die starten met zelfregulatie in het kader van een
diabetesconventiecentrum en die in hetzelfde jaar nog een zorgtrajectcontract afsluiten.
De Overeenkomstencommissie wenst tegelijkertijd de tekst van de nationale overeenkomst
beter in overeenstemming te brengen met de andere regelgeving.
Artikel 1. In de nationale overeenkomst W/97, gesloten op 3 januari 1997, wordt artikel
10bis als volgt aangepast:
“art. 10bis Zorgtrajecten
Op 1 april 2009 treedt 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 in werking.
Vanwege de belangrijke rol die de thuisverpleegkundige kan hebben in deze zorgtrajecten
worden de volgende maatregelen genomen bij wijze van experiment.
1.

Een verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend voor specifieke
verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt die worden
verleend door thuisverpleegkundigen in de context van de zorgtrajecten.

2.

Deze specifieke verstrekkingen zijn:
Opstarteducatie en instelling op insuline of incretinemimetica
Opvolgeducatie van de patiënt op insuline of incretinemimetica
Extra educatie bij problemen

3.

Deze verstrekkingen kunnen verleend worden bij de patiënten omschreven in
art. 3, 1° van bovenvermeld besluit, die ten laste zijn genomen in een
zorgtraject

4.

Algemene regels inzake de verstrekkingen:
Deze verstrekkingen worden voorgeschreven door de huisarts van het zorgtraject of
door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de
rechthebbende die de specifieke doelstellingen van de educatie nader kan bepalen.
Elke verstrekking omvat een half uur individuele educatie. Ten hoogste 3
verstrekkingen kunnen tijdens dezelfde verzorgingszitting worden verleend.
Per patiënt mag de “opstarteducatie“ maximaal 10 keer, de “opvolgeducatie”
maximaal 2 keer per kalenderjaar en de ”extra educatie bij problemen” maximaal 4
keer per kalenderjaar geattesteerd worden, waarbij de verstrekkingen in dit artikel en
hun equivalenten in de revalidatienomenclatuur (KB van 10 januari 1991) worden
samengeteld om te oordelen of deze maxima zijn bereikt.
De verstrekkingen “opvolgeducatie van de patiënt op insuline of incretinemimetica”
en “extra educatie bij problemen” kunnen niet tijdens dezelfde verzorgingsdag
worden verleend.
Deze verstrekkingen worden verleend bij de patiënt thuis of uitzonderlijk in een
regiohuis van een gefinancierd lokaal multidisciplinair netwerk of op vraag van de
huisarts in een huisartsenpraktijk.

De verleende verstrekkingen worden vermeld in het verpleegdossier waarin ook de
kopies van de verslagen worden opgenomen.
Het honorarium voor elke verstrekking bedraagt 20 euro.
De verzekeringstegemoetkoming bedraagt 100% van de bovenvermelde honoraria.
De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen.
De bovenstaande specifieke verstrekkingen kunnen niet vergoed worden tijdens de
periode waarin een patiënt in een geconventioneerd diabetescentrum, een
programma voor diabeteszelfregulatie geniet dat de educatie van de diabetespatiënt
omvat.
Voor de patiënten die opgenomen zijn in een zorgtraject kunnen de verstrekkingen
aan diabetespatiënten omschreven in artikel 8, §1, 1° , VI en 2°, VI, van de
nomenclatuur niet worden geattesteerd.
5.

Nadere regels omtrent de verstrekking “opstarteducatie en instelling op
insuline of incretinemimetica”:
De verstrekking “opstarteducatie en instelling op insuline of incretinemimetica” kan
slechts voorgeschreven worden voor een rechthebbende die een programma
zelfregulatie diabetes met een regelmatige glycemiecontrole opstart.
De verstrekking “opstarteducatie en instelling of incretinemimetica” kan niet worden
geattesteerd voor patiënten die reeds een diabeteseducatie tot zelfzorg hebben
gekregen, die vergoed is door de verplichte ziekteverzekering.
De verstrekking “opstarteducatie en instelling op insuline of incretinemimetica” wordt
de eerste 5 keer globaal voorgeschreven door de huisarts van het zorgtraject of door
een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de
rechthebbende. Voor de bijkomende verstrekkingen is een nieuw voorschrift vereist
waarop het aantal verstrekkingen is vermeld, nadat de huisarts kennis heeft
genomen van het verslag van de eerste 5 verstrekkingen. Deze verstrekking kan ten
hoogste 10 keer per patiënt worden geattesteerd.
Er kunnen geen verstrekkingen “opstarteducatie” meer worden verleend een jaar na
de eerste “opstarteducatie” of wanneer een verstrekking “opvolgeducatie” of
“educatie bij problemen” is verleend.
Het resultaat van de eerste groep van 5 verstrekkingen “opstarteducatie en instelling
op insuline of incretinemimetica” alsook het resultaat van elke groep van
verstrekkingen die gebaseerd zijn op een medisch voorschrift worden aan de
huisarts van het zorgtraject bezorgd.
De verstrekking “opstarteducatie en instelling op insuline of incretinemimetica” wordt
geattesteerd met de pseudocode 423813.

6.

Nadere regels omtrent de verstrekking “opvolgeducatie van de patiënt op
insuline of incretinemimetica”:
De verstrekking “opvolgeducatie van de patiënt op insuline of incretinemimetica”
wordt voorgeschreven door de huisarts van het zorgtraject of door een andere
huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende.
Het voorschrift vermeldt het aantal verstrekkingen (1 of 2). De verstrekking kan per
patiënt maximaal 2 keer per kalenderjaar worden geattesteerd.
Deze verstrekking kan pas verleend worden vanaf het kalenderjaar volgend op het
kalenderjaar waarin de eerste verstrekking “opstarteducatie en instelling op insuline
of incretinemimetica” of een diabeteseducatie tot zelfzorg, die vergoed is door de
verplichte ziekteverzekering werd verleend. Een uitzondering wordt gemaakt voor
patiënten
die
starten
met
zelfregulatie
in
het
kader
van
een
diabetesconventiecentrum maar die in hetzelfde kalenderjaar nog een
zorgtrajectcontract afsluiten. Voor hen kan deze verstrekking reeds in hetzelfde
kalenderjaar gegeven worden.

Een jaarlijks verslag wordt aan de huisarts van het zorgtraject bezorgd in de jaren
waarin een verstrekking “opvolgeducatie van de patiënt op insuline of
incretinemimetica” is verleend.
De verstrekking “opvolgeducatie van de patiënt op insuline of incretinemimetica”
wordt geattesteerd met de pseudocode 423835.
7.

Nadere regels omtrent de verstrekking “extra educatie bij problemen”:
De verstrekking “extra educatie bij problemen” wordt per verstrekking
voorgeschreven door de huisarts van het zorgtraject of door een andere huisarts die
toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende. Deze
verstrekking kan per patiënt maximaal 4 keer per kalenderjaar worden geattesteerd.
Deze verstrekking kan pas verleend worden vanaf het kalenderjaar volgend op het
kalenderjaar waarin de eerste verstrekking “opstarteducatie en instelling op insuline
of incretinemimetica” of een diabeteseducatie tot zelfzorg, die vergoed is door de
verplichte ziekteverzekering werd verleend. Een uitzondering wordt gemaakt voor
patiënten
die
starten
met
zelfregulatie
in
het
kader
van
een
diabetesconventiecentrum maar die in hetzelfde kalenderjaar nog een
zorgtrajectcontract afsluiten. Voor hen kan deze verstrekking reeds in hetzelfde
kalenderjaar gegeven worden.

Een jaarlijks verslag wordt aan de huisarts van het zorgtraject bezorgd in de jaren
waarin een verstrekking “extra educatie bij problemen” is verleend.
De verstrekking “extra educatie bij problemen” wordt geattesteerd met de
pseudocode 423850.

8.

Deze
verstrekkingen
kunnen
enkel
geattesteerd
worden
door
verpleegkundigen die een specifiek registratienummer hebben gekregen van
het RIZIV.
Het specifiek registratienummer wordt toegekend door het RIZIV na een schriftelijke
aanvraag door de verpleegkundige. Deze aanvraag omvat de vereiste attesten
inzake de opleidingsvoorwaarden. Deze aanvraag wordt gericht aan het RIZIV,
Dienst voor geneeskundige verzorging, directie individuele dossiers – sectie
verpleegkundigen, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

9.

Specifiek registratienummer:
Om het specifiek registratienummer te kunnen ontvangen moet de verpleegkundige
aan de volgende criteria voldoen:
- de bekwaming hebben van gegradueerde verpleegkundige of met deze
gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet
- een aanvullende opleiding diabetes van 150 uren of van ten minste 20
studiepunten, waarvan ten minste 100 effectieve uren theoretisch onderwijs,
genoten hebben die bekroond werd met een getuigschrift uitgereikt door een
opleidingsinstituut erkend door het departement dat onderwijs tot zijn
bevoegdheid heeft.
Elders “verworven competenties en/of kwalificaties” kunnen ingebracht worden, op
voorwaarde van validering door een bovenvermeld opleidingsinstituut.

10.

Overgangsbepaling:
In de overgangsperiode tot 30/09/2011 kan een referentieverpleegkundige in de
diabetologie, die ten laatste op 30/09/2009 werd geregistreerd en die zich
ingeschreven heeft in een bovenvermeld opleidingsinstituut voor een aanvullende
vorming diabetes van ten minste 60 uren of van ten minste 7 studiepunten waarvan
ten minste 40 effectieve uren theoretisch onderwijs, een voorlopig specifiek
registratienummer krijgen.
De 40 uren vorming of 4 studiepunten die de verpleegkundige heeft gevolgd om te
worden geregistreerd als referentieverpleegkundige in de diabetologie tellen niet mee
voor bovenvermelde 60 uren vorming of 7 studiepunten.
Omdat dit overgangsprogramma een tijdelijk minimumpakket is worden hierop geen
credits toegestaan voor elders “verworven competenties en/of kwalificaties”.
Om dit voorlopig specifiek registratienummer te krijgen bezorgt de verpleegkundige
aan het RIZIV een verklaring op eer alsook de bewijsstukken van de inschrijving.
Op het einde van de overgangsperiode, namelijk 30/09/2011 kunnen zich voor de
verpleegkundigen met een voorlopig specifiek registratienummer drie situaties
voordoen :
* de verpleegkundige voldoet aan de voorwaarden voor een definitief specifiek
registratienummer en krijgt dit mits hij de aanvraag met de attesten heeft
opgestuurd, zoals omschreven in punt 8.
* de verpleegkundige heeft de bovenvermelde aanvullende vorming diabetes met
vrucht gevolgd en behoudt zijn voorlopig specifiek registratienummer. Daartoe
stuurt hij de bewijsstukken van de gevolgde uren naar het RIZIV, Dienst voor
geneeskundige
verzorging,
directie
individuele
dossiers
–
sectie
verpleegkundigen, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Voor 31/08/2013, het einde
van de initiële duurtijd van vier jaar van de zorgtrajecten diabetes zal de
Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen op basis
van de evaluatie van de zorgtrajecten opgevolgd door het begeleidingscomité
daartoe ingesteld door het Verzekeringscomité, beslissen (bindend advies) of de
opleidingsvoorwaarden voor het toekennen van een definitief specifiek
registratienummer vervuld zijn. Indien deze voorwaarden vervuld zijn zal de
verpleegkundige een definitief specifiek registratienummer krijgen, zoniet verliest
hij zijn voorlopig specifiek registratienummer. Het voorlopig specifiek
registratienummer blijft geldig tot de inwerkingtreding van deze beslissing.
* de verpleegkundige heeft bovenvermelde aanvullende vorming niet met vrucht
gevolgd en verliest zijn voorlopig specifiek registratienummer.

11.

Voorwaarden voor het behouden van het specifieke registratienummer:
De verpleegkundige met het definitieve specifieke registratienummer (zie punt 9)
verbindt zich ertoe om jaarlijks een permanente vorming van 15 uur te volgen.
De verpleegkundige houdt de bewijsstukken van deze permanente vorming
gedurende 3 jaar ter beschikking voor controle.
Voor het einde van de initiële duurtijd van vier jaar van de zorgtrajecten diabetes,
namelijk 31/08/2013, zal de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen –
verzekeringsinstellingen, op basis van de evaluatie van de zorgtrajecten opgevolgd
door het begeleidingscomité daartoe ingesteld door het Verzekeringscomité, zich
uitspreken over de minimale activiteitsgrens die aan de bovenvermelde specifieke
activiteiten moet worden besteed.

12.

Samenwerking met andere partners:
De verpleegkundige werkt samen met alle zorgverleners die deelnemen aan de zorg
voor de diabetespatiënt: de huisarts en de geneesheer-specialist die het contract
van het zorgtraject hebben afgesloten met de patiënt, de leveranciers van het
materiaal en de paramedici.
De verpleegkundige sluit
diabetesconventiecentrum.

een

samenwerkingsovereenkomst

met

een

13.

Het Verzekeringscomité kan, na advies van de Overeenkomstencommissie
verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, richtlijnen uitvaardigen omtrent de
inhoud van de educatie, de verslagen in verband met de educaties en het
verpleegkundig dossier.

14.

Deze maatregelen zullen bij wijze van experiment worden uitgevoerd gedurende de
periode van de datum van de inwerkingtreding van deze wijzigingsclausule tot de
invoering van de educatie van diabetespatiënten door verpleegkundigen in de
context van zorgtrajecten in artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige
verstrekkingen.

Art. 2. Deze wijzigingsclausule treedt in werking op 1 januari 2011.
Opgemaakt te Brussel, op 16 november 2010.
Voor de verzekeringsinstellingen,
BREYNAERT K.
DE BOECK T.
DELBAR P.
FALEZ F.
MAROY F.
PELTIER A.
WOUTERS G.

Voor de beroepsorganisaties van de
verpleegkundigen,
BAERT H.
BRONSELAER R.
COLANTONI C.
COPPE B.
PETERS E.
SPEECKAERT L.
VAN GANSBEKE H.
VERTONGEN W.

