20/04/2017

Tussenkomst gezondheidskosten
Derde betalersysteem
Personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming, hebben recht op een derde
betalersysteem. Dit wil zeggen dat je bij een bezoek aan de dokter alleen maar het
remgeld betaalt. Dit bedraagt 1 euro als je een globaal medisch dossier hebt, anders is
het 1,5 euro. Je kan vragen aan je huisarts om deze regeling toe te passen.
Globaal medisch dossier
Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te
maken. Hierin worden alle gegevens over je gezondheid bijgehouden zoals: medische
voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen,… Door het
aanmaken van een GMD heb je recht op 30% meer terugbetaling van het ziekenfonds
voor een raadpleging bij de huisarts.
Maximumfactuur
De maximumfactuur zorgt ervoor dat de medische kosten niet hoger zijn dan een
bepaald maximumbedrag. Als je medische kosten het maximumbedrag van dat jaar
bereikt hebben, krijg je de volgende medische kosten volledig terugbetaald. Dit
maximumbedrag hangt af van je inkomen. De terugbetaling gebeurt automatisch door
het ziekenfonds.
Verhoogde tegemoetkoming
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds. Dit wil zeggen dat je minder betaalt voor medische kosten.
Zorgforfait
Zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken met een erkenning. Je
moet wel aan een bepaald bedrag medische kosten komen per jaar. Het zorgforfait wordt
automatisch door je ziekenfonds toegekend als je voldoet aan de voorwaarden.
Palliatief forfait
Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie,
verzorgings- en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuisverzorging van palliatieve
patiënten. Je kan het aanvragen bij je huisarts en het ziekenfonds betaalt het uit. De
tegemoetkoming wordt één maand toegekend met een mogelijke verlenging van een
tweede maand.
Incontinentiepremie
Je kan van het ziekenfonds jaarlijks een forfaitair bedrag ontvangen om de kosten van
incontinentiemateriaal te drukken.
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Bijzonder solidariteitsfonds van RIZIV
Dit fonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een financiële
tegemoetkoming voor bepaalde medische kosten, waarvoor geen terugbetaling voorzien
is door het ziekenfonds.
Chronische wonden of chronische pijn
Voor patiënten met chronische wonden is er een tegemoetkoming in de prijs van actieve
verbandmiddelen. Meer info bij het ziekenfonds.
Voor chronische pijnpatiënten is er een tegemoetkoming in de prijs van bepaalde
pijnstillers. Aanvraag gebeurt via de behandelende arts.
Zorgverzekering/zorgkas
De Vlaamse zorgverzekering is bestemd voor mensen die veel zorg nodig hebben. Je kan
rekenen op een zorgvergoeding van 130 euro per maand om te besteden aan nietmedische kosten. Voor meer informatie, neem contact op met jouw zorgkas. Dit is je
ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas.

