TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door de socialistische mutualiteit van Brabant
April 2017
Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds. Het overzicht werd
gebaseerd op de informatie op de websites van de ziekenfondsen. Deze informatie werd vervolgens nagelezen en waar nodig verbeterd door
de ziekenfondsen.
Onder het ziekenvervoer verstaan we volgende soorten:
·

dringend ziekenvervoer (terugbetaald door verplichte ziekteverzekering);

·

specifiek ziekenvervoer1 (terugbetaald door verplichte ziekteverzekering);

·

niet-dringend ziekenvervoer (niet terugbetaald door verplichte ziekteverzekering).

Deze analyse gaat enkel over:
·

de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer;

·

de terugbetaling van het specifiek ziekenvervoer bovenop de wettelijke terugbetaling van het RIZIV.

De analyse gebeurde op basis van de volgende vragen:
· welk vervoer wordt terugbetaald?
·

aan welke voorwaarden moet je vervoer voldoen om terugbetaling te krijgen?

Specifiek vervoer waarvoor de verplichte ziekteverzekering tussenkomt: prematuren en pasgeborenen, kankerpatiënten, dialysepatiënten, revalidatie, gehospitaliseerde patiënten met dialyse,
oncologische behandeling in een ander ziekenhuis en centra voor dagverzorging.
1
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·

hoeveel bedraagt de terugbetaling?

In een aparte alinea vermelden we hoe de procedure voor terugbetaling verloopt en aan welke voorwaarden je moet voldoen.
Op onze website (onder het thema mobiliteit) vind je meer informatie over het ziekenvervoer.

Socialistische mutualiteit van Brabant: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Liggend, zittend
en rolwagen
ziekenvervoer

Voorwaarden
Welk vervoer?
- ziekenhuisopname of ontslag uit het
ziekenhuis
- transport naar een ander ziekenhuis dat
beter uitgerust is voor de behandeling van de
patiënt
- opname in een erkend revalidatiecentrum of
ontslag uit zo’n instelling
- kortverblijf in een erkend centrum
- effectief gebruik van de plaasterzaal
- dagopnames

Terugbetaling

-

je betaalt een forfait van € 35 (€ 15 voor
rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming). De rest
wordt door de mutualiteit betaald.

De mutualiteit betaalt een deel van de factuur
rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij. Je
betaalt dus alleen een forfaitair bedrag per
transport
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Eigen vervoer
(via vrienden,
familie,…)
Sanitaire wagen –
taxi

-

je moet contact opnemen met de centrale
MUTAS

-

Je moet aan de mutualiteit een compleet
ingevulde aanvraag tot tussenkomst afgeven

-

De mutualiteit betaalt een deel van de
factuur rechtstreeks aan de
vervoersmaatschappij. Je betaalt dus alleen
een forfaitair bedrag per transport
Je moet een bewijs van de kosten en/of het
medische certificaat bezorgen dat aantoont
dat het vervoer nodig was.

Helikopter

-

€ 0,25 per km (minimaal € 2,5, max. € 20)

-

Je betaalt een forfait van € 20 (€ 10 voor
rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming)

-

De mutualiteit betaalt max. € 500 terug per transport

Socialistische mutualiteit van Brabant: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
-

Nierdialyse

-

De mutualiteit betaalt een deel van de
factuur rechtstreeks aan de
vervoersmaatschappij. Je betaalt dus alleen
een forfaitair bedrag per transport
De patiënt mag niet opgenomen zijn in het
ziekenhuis
Je moet het medisch certificaat (dat
aangeeft dat het vervoer nodig was) afgeven
aan de chauffeur. Je betaalt dan alleen het
remgeld.

Terugbetaling

-

Je betaalt een forfait van € 5

Informatie nagekeken door socialistische mutualiteit Brabant op 27/09/2016
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218
info@vlaamspatientenplatform.be – www.vlaamspatientenplatform.be

3

-

Radio- en
chemotherapie en
bijhorende
opvolging

-

Hart en
multidisciplinaire
revalidatie
Postoperatieve zorg
na een
orgaantransplantatie

De mutualiteit betaalt een deel van de
factuur rechtstreeks aan de
vervoersmaatschappij. Je betaalt dus alleen
een forfaitair bedrag per transport
De patiënt mag niet opgenomen zijn in het
ziekenhuis
Je moet het medisch certificaat (dat
aangeeft dat het vervoer nodig was) afgeven
aan de chauffeur. Je betaalt dan alleen het
remgeld.
Contact opnemen met de centrale MUTAS

-

Je betaalt een forfait van € 5

·

Zie Nierdialyse

-

Je betaalt een forfait van € 5

·

Zie Nierdialyse

-

Je betaalt een forfait van € 5

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor lidmaatschap Socialistische Mutualiteit Brabant
2. De tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de vervoers- of ziekenwagenkosten dat niet gedekt is door een andere wetgeving. Ze
varieert naargelang het gebruikte vervoermiddel.
3. Het vervoer moet via de centrale MUTAS geregeld worden (02 272 08 16). MUTAS helpt je het meest geschikte vervoermiddel
(ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen) te kiezen.
4. Indien het vervoer niet via de centrale MUTAS geregeld wordt, is de kans groot dat je veel meer moet betalen
Er is uitdrukkelijk geen tussenkomst voorzien als het vervoer het gevolg is van de beroepsmatige beoefening van een aantal sporten:
veld- en ijshockey, voetbal, rugby, duiksport, gevechts- en krijgssport, skiën, paardrijden, deelname en voorbereiding
wielerwedstrijden en deelname en voorbereiding wedstrijden met motorrijtuigen.
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