Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Terugbetaling voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas
Onderstaande regelgeving rond de terugbetaling van diëtetiek bij kinderen en jongeren met
overgewicht, gaat van kracht vanaf 01/04/2020.
Diëtetiek voor kinderen met
overgewicht en obesitas
Individuele diëtistische
indicatiestelling voor een kind met
overgewicht of obesitas met een
minimum duur van 60 minuten
Individuele diëtistische evaluatie
en/of interventie voor een kind
met overgewicht of obesitas met
een minimum duur van 30 minuten

Nomenclatuur

Honoraria

Remgeld

794916

€40,57

€10,14

Remgeld verhoogde
tegemoetkoming
€4,06

794931

€20,28

€5,07

€2,03

Volgens de regelgeving van het reeds bestaande KB geldt er:
• De tegemoetkoming bedraagt 75% van het tarief voor patiënten zonder verhoogde
tegemoetkoming.
• De verhoogde tegemoetkoming bedraagt 90% van het tarief voor patiënten.
• Er kunnen geen supplementen aangerekend worden.
Vanaf wanneer heeft een kind overgewicht of is het obees? Wanneer de BMI van het kind hoger of
gelijk is aan de afkappingswaarde voor hun leeftijd en geslacht, kunnen we spreken van overgewicht
of obesitas.
Afkappingswaarde
(uitgedrukt in BMI (kg/m2)
Leeftijd kind

Jongens

Meisje

6 jaar

17,52

17,33

7 jaar

17,88

17,69

8 jaar

18,41

18,28

9 jaar

19,07

18,99

10 jaar

19,80

19,78

11 jaar

20,51

20,66

12 jaar

21,20

21,59

13 jaar

21,89

22,49

14 jaar

22,60

23,27

15 jaar

23,28

23,89

16 jaar

23,89

24,34

17 jaar

24,46

24,70

Het officiële document is te raadplegen op:
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/01/26/2020040218/staatsblad
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794916: voorwaarden voor een hulpverlening met verzekeringstegemoetkoming:
1. De rechthebbende is van 6 tot en met 17 jaar oud op de datum van de verstrekking.
2. De doorverwijzing naar een diëtist is voorgeschreven door een huisarts/arts-specialist in de
pediatrie.
3. Het voorschrift bevat: de ingevulde groeicurve met de evolutie van het gewicht en de
lengte van het kind en informatie over medicatiegebruik, comorbiditeiten, risicofactoren
(onder meer van sociaal-psychologische aard) en eerdere interventies, voor zover deze
informatie verband houdt met het overgewicht. De gegevens uit het voorschrift tonen aan
dat de rechthebbende een kind met overgewicht of obesitas is.
4. De diëtist die de verstrekking realiseert, rapporteert schriftelijk aan de voorschrijvende arts.
5. De diëtist die de verstrekking realiseert, houdt voor het kind een voedingsdossier* bij.
794931: voorwaarden voor een hulpverlening met verzekeringstegemoetkoming:
1. De verstrekking 794916 heeft plaats gevonden voor de rechthebbende op een eerdere
datum.
2. De diëtist die de verstrekking 794916 heeft verricht, stelde vast dat de rechthebbende een
kind met overgewicht of obesitas is op de datum van de verstrekking 794916.
3. De diëtist die de verstrekking realiseert, rapporteert schriftelijk aan de voorschrijvende arts.
4. De diëtist die de verstrekking realiseert, houdt voor het kind een voedingsdossier bij.
794916 en 794931: voorwaarden per rechthebbende om deze verstrekkingen uitsluitend te verlenen
i.h.k.v. een begeleidingstraject voor de behandeling van overgewicht of obesitas:
1. Het traject wordt gestart met 794916 die éénmaal vergoedbaar is per rechthebbende.
2. Het traject wordt gestart op de datum dat de verstrekking 794916 werd verricht en duurt 2
jaar.
3. In het eerste jaar van het traject kunnen er max. 5 verstrekkingen 794931 plaats vinden voor
de rechthebbende.
4. In het tweede jaar van het traject, dat start 1 jaar na de datum waarop verstrekking 794916
plaats vond, kunnen er max 4 verstrekkingen 794931 plaats vinden voor de rechthebbende.
5. De diëtist die de verstrekkingen realiseert, rapporteert bij herhaling schriftelijk aan de
voorschrijvende arts:
- start van de verstrekking 794916
- einde van het eerste jaar van het traject
- einde van het tweede jaar van het traject
Indien het traject vroegtijdig beëindigd wordt, rapporteert de diëtist na de laatste
verstrekking aan de voorschrijvende arts. In de laatste verslaggeving aan de voorschrijvende
arts wordt de reden van de stopzetting van het traject meegedeeld. In voorkomend geval
wordt in dat kader vermeld dat het begeleidingstraject wordt stopgezet omdat het kind,
volgens de diëtist, onvoldoende gemotiveerd is voor de begeleiding.
* Het voedingsdossier dat door de diëtist wordt bijgehouden bevat de ingevulde groeicurve met
de evolutie van het gewicht en de lengte van het kind en met informatie over zijn huidige
voedingsgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de afgesproken doelen en de resultaten van
de begeleiding. Het voedingsdossier bevat ook een kopie van de verslaggeving aan de
voorschrijvende arts.

Leuvensesteenweg 643, bus 6
1930 Nossegem

T 02 380 80 98
M 0478 48 20 48

www.vbvd.be
info@vbvd.be

IBAN BE50 7330 3288 1818 BIC KREDBEBB
BTW BE0883.519.946

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
Belangrijke aandachtspunten:
•

•
•

•

•

Per kind kan er 1 keer een begeleidingstraject gerealiseerd worden, ongeacht de arts die dit
begeleidingstraject voorschrijft en de diëtist die dit begeleidingstraject realiseert. De diëtist dient
de patiënt en zijn ouders hierover in te lichten voor aanvang van de eerste verstrekking van het
traject. Op eenzelfde dag kan er max 1 verstrekking 794916 of 794931 plaatsvinden.
De ouders of een voogd van het kind kunnen aanwezig zijn bij de verstrekkingen. Mits
instemming van het kind kan er maximum één verstrekking 794931 gerealiseerd worden, met
alleen de ouders of voogd van het kind erbij, in afwezigheid van het kind.
Er is geen verzekeringstegemoetkoming verschuldigd:
a. voor prestaties gedurende een hospitalisatie;
b. als de rechthebbende in een ander reglementair of conventioneel kader reeds verstrekkingen
geniet die diëtetiek omvatten.
Door een getuigschrift van verzorging verklaart de diëtist dat de geattesteerde verstrekking werd
voorgeschreven door een huisarts of arts-specialist in de pediatrie en voldoet aan de voorgaande
voorwaarden inzake doelgroep van de verstrekking, duur van de verstrekking, verloop van het
begeleidingstraject, het bijhouden van een voedingsdossier en het jaarlijks schriftelijk
rapporteren aan de voorschrijvende arts.
Deze verstrekkingen van diëtisten komen bovendien slechts in aanmerking voor een
tegemoetkoming als ze gegeven worden door een erkende diëtist die over een visum van de FOD
Volksgezondheid beschikt en die tevens als diëtist is ingeschreven bij het RIZIV.
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