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BETREFT : Akkoordraad diabetes. Gepland overleg over de diabetesovereenkomsten 
 

 
 

INHOUD :  

 
Het College van artsen-directeurs onderzoekt momenteel de mogelijkheden om bepaalde 
diabetesovereenkomsten aan te passen. 
 
Op 16 oktober 2019 zal er daartoe een vergadering van de Akkoordraad diabetes plaatsvinden. 
 
In deze vergadering zal gesproken worden over de mogelijkheid om een afzonderlijk 
educatieforfait te vergoeden voor patiënten die gebruik maken van een implanteerbare sensor 
die vanaf 1 oktober 2019 via de reglementering inzake implantaten wordt vergoed. Zonder een 
aanpassing van de bestaande diabeteszelfregulatieovereenkomst, kan de begeleiding en 
educatie die deze patiënten nodig hebben, immers niet vergoed worden omdat deze patiënten 
niet in aanmerking komen voor de huidige forfaits van de diabeteszelfregulatieovereenkomst, 
die meestal zowel materiaal als educatie vergoeden. 
 
In de daaropvolgende maanden zullen de gewone Akkoordraad diabetes en de Akkoordraad 
kinderdiabetes mogelijk ook samen overleggen over andere aanpassingen in de diabetes-
overeenkomsten die door een werkgroep van endocrino-diabetologen worden gevraagd : 

• Vervanging van de huidige overeenkomst “continue glucose monitoring” (CGM) door 
een overeenkomst “nieuwe technologieën” 

• Aanpassingen in andere diabetesovereenkomsten (vooral de 
insulinepompovereenkomst) teneinde beter rekening te houden met de diverse 
momenteel beschikbare insulinepompen en continue glucosemonitoring ruimer 
toegankelijk te maken 

 
De samenstelling van beide Akkoordraden bevindt zich in bijlage bij deze nota. 
 
Deze lijst wordt meegedeeld aan het Verzekeringscomité in toepassing van de bepalingen van 
artikel 22 § 6° van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Overeenkomstig die bepalingen kan het 
Verzekeringscomité die lijst wijzigen door andere of bijkomende experten aan de lijst toe te 
voegen. De leden van het comité die experten wensen toe te voegen, kunnen dit meedelen via 
de e-mailadressen: revalidatie@riziv.fgov.be of CGVCSS@riziv.fgov.be. 
 

 
 

BUDGETTAIRE WEERSLAG :  

Niet van toepassing 
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ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :  
 
Organisatie van het overleg 
 

 
 

PROCEDURE :  

Art. 22, 6° van de GVU-wet 

 

 
 

OPDRACHT VAN HET VERZEKERINGSCOMITE :  

Het Verzekeringscomité wordt verzocht kennis te nemen van het geplande overleg en eventueel 
bijkomende experten aan te duiden. 

 
 
 
TREFWOORDEN :  
 
Revalidatie-inrichtingen mbt diabeteszelfregulatie 
 

* * 

* 
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Akkoordraad diabetes – vertegenwoordigers van de diabetescentra 

 
Conseil d’accord diabète – représentants des centres 

 
 
Dr. B. Keymeulen  
Dr. K. Decochez 
Dr. F. Nobels 
Dr. S.Van Imschoot 
Dr. Ch. Mathieu 
Dr. Ch. DeBlock  
Dr. A. Verhaegen 
Dr. V. Puts 
Dr. G. T‘Sjoen  
Dr. Ch. Daubresse 
Dr. N.Paquot 
Dr. P. Kleynen 
Dr. J.-C. Daubresse 
Dr. D. Maiter 
Dr. Ph. Damoiseaux  
Dr. D. Scarnière 
Dr. K. Van Acker 
Dr. L. Crenier 
Dr. M. Heureux 
Dr. M. Hermans 
Dr. V. Preumont 
Dr. P. Oriot 
Dr. L. Derdelinckx 
Dr. I. Colin 
Dr. G. Krzentowski 
Dr. L. Plat 
Dr. M. Ponchon 
 
 

Akkoordraad kinderdiabetes – vertegenwoordigers van de diabetescentra 
 

Conseil d’accord diabète enfants et adolescents – représentants des centres 
 
 
Dr. K. Casteels 
Dr. L. Dooms 
Dr. M. Coeckelberghs 
Dr. J. Vanbesien 
Dr. K. Logghe 
Dr. M. Denbrinker 
Dr. V. Beauloye 
Dr. S. Tenoutasse 
Dr. M.-Ch. Lebrethon 
Dr. N. Seret 
Dr. S. Vanaken 
Dr. G. Massa 
Dr. D. Beckers  
Dr. J. Louis 
Dr. S. Depoorter 
Dr. D. Klink 


