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(*) Dit advies werd bekrachtigd op de Bureauvergadering dd. 10/10/1996.
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De Raad heeft de adviesaanvraag van Minister Colla dd. 25 maart 1996 onderzocht.

Enerzijds wijst de Raad op het bestaande RIZIV-overeenkomstsysteem met zeer strenge
normen die lijken te voldoen en het mogelijk hebben gemaakt diabetesverwikkelingen
via preventie te doen dalen.
Anderzijds stipt de Raad aan dat het ziekenhuis in de behandeling van diabetici een
centrale plaats inneemt, omdat daar een pluridisciplinaire opvang gewaarborgd is, maar
loch meent hij dat die overeenkomst oak voor de extramurale actoren zou moeten

openstaan.
Dat betekent dus dat de overeenkomst niet uitsluitend voor de ziekenhuizen bedoeld
zou mogen zijn en dat de oprichting van diabetologiediensten bijgevolg niet aangewe-
zen is. Eerder dan afzonderlijke en autonome diensten voor diabetologie op te richten,
moet de uitbouw van gespecialiseerde functies (voorlichtingsdiensten voor diabetici,
verpleegkundigen gespecialiseerd in de diabetologie) en van interdisciplinaire samenwer-
kingsprogramma's voor de behandeling van degeneratieve chronische complicaties (bv.:
zwangerschap, netvliesaandoening, nieraandoening enz. bij diabetici, diabetische voet)
worden aangemoedigd.

De supervisie van de paramedici, belast met de begeleiding en de voorlichting van
diabetici, en de co6rdinatie van de multidisciplinaire teams, worden toevertrouwd aan
een internist of pediater met een ruime ervaring in de diabetologie.

am al die redenen stelt de Raad voor het bij de reeds bestaande normen van de RIZIV-
overeenkomst te houden en geen nieuwe erkenningsnormen in de wet op de ziekenhui-
zen in te Yoeren.

De Raad is evenwel van mening dat men het debat dient te verruimen via een ronde
tare 1 en èen transversale studie over diabetes.
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