TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Christelijke mutualiteit Antwerpen
April 2018
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:

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.
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·

welk vervoer wordt terugbetaald?

·

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

·

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.

Christelijke mutualiteit Antwerpen: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
-

Liggend en
rolwagen
ziekenvervoer

Vervoer van of naar een erkend ziekenhuis of
erkend revalidatiecentrum in een van
volgende gevallen:
o transfer tussen ziekenhuizen
(uitgezonderd
fusieziekenhuizen)(onbeperkt aantal
ritten)
o brandwondenverzorging (max. 6
maanden per aandoening)
o nazorg transplantatie (max. 1 jaar na
transplantatie)
o losse consultaties, opnames, ontslagen
of weekendverlof (max. 24 ritten per
kalenderjaar)

Terugbetaling
Ziekenvervoer CM:
-

€ 16 per rit (€ 8 per rit met verhoogde tegemoetkoming)
Liggend of rolwagenvervoer wel mogelijk voor losse
consultaties, opnames, ontslagen of weekendverlof: € 16 per
rit (€ 8 per rit met verhoogde tegemoetkoming)

Als je zelf je vervoer regelt:
-

-

Op het factuurbedrag van een ziekenwagen of een
rolwagentaxi krijg je € 0,50 per km (onbeperkt aantal
ritten)
Dit geldt niet voor de Minder Mobielen Centrale of Dienst
Aangepast Vervoer
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-

Zittend
ziekenvervoer
(eigen wagen,
Minder Mobielen
Centrale, Dienst
voor Aangepast
vervoer,…)

Vervoer van of naar een erkend ziekenhuis of
erkend revalidatiecentrum in een van
volgende gevallen:
o transfer tussen ziekenhuizen
(uitgezonderd
fusieziekenhuizen)(onbeperkt aantal
ritten)
o brandwondenverzorging (max. 6
maanden per aandoening)
o nazorg transplantatie (max. 1 jaar na
transplantatie)

Als er medische assistentie noodzakelijk is, wordt mits
voorlegging van de originele factuur en een medisch attest,
een financiële tegemoetkoming uitbetaald van 50% van de
vervoerskosten (max. op het wettelijk tarief)

Ziekenvervoer CM:
-

€ 16 per rit (€ 8 per rit met verhoogde tegemoetkoming)
Zittend vervoer niet mogelijk voor losse consultaties,
opnames, ontslagen of weekendverlof

Als je zelf je vervoer regelt:
-

€ 0,25 per km
Max. 35 km per enkele rit

Christelijke mutualiteit Antwerpen: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
-

Nierdialyse

De remgelden kunnen enkel toegepast
worden wanneer de tegemoetkoming
vanuit de verplichte ziekteverzekering
geïnd wordt door CM Antwerpen

Terugbetaling
Ziekenvervoer van CM:
-

€ 4 remgeld per rit
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Radio- en
chemotherapie

-

Onbeperkt aantal ritten

-

Chemo-, bestraling en follow-uponderzoek
De remgelden kunnen enkel toegepast
worden wanneer de tegemoetkoming
vanuit de verplichte ziekteverzekering
geïnd wordt door CM Antwerpen
Onbeperkt aantal ritten

Revalidatie

-

Ziekenvervoer van CM:
-

€ 8 remgeld per rit

Revalidatie
(pluridisciplinaire, Ziekenvervoer CM:
locomotorische en cardiale revalidatie)
- € 16 per rit (€ 8 per rit met verhoogde tegemoetkoming)
Max. 6 maanden per aandoening
Als je zelf je vervoer regelt:
-

€ 0,25 per km
Max. 35 km per enkele rit

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor aanvullende diensten Christelijke mutualiteit Antwerpen
2. Je gezondheid laat het niet toe om het openbaar vervoer te gebruiken.
3. Je bent niet in levensgevaar of niet in een noodsituatie.
4. Als je niet dringend-ziekenvervoer nodig hebt, kan je tegen een gunstig tarief vervoer aanvragen bij de dienst Ziekenvervoer (24 uur/24
uur, 7 dagen op 7). CM betaalt het grootste deel van de vervoerskosten, je betaalt enkel het remgeld contant aan de vervoerder.
Contacteer 03 232 77 77 of via het online aanvraagformulier.
5. Vraag het niet-dringend ziekenvervoer via de dienst Ziekenvervoer zo snel mogelijk aan, ten laatste 1 dag op voorhand.
6. Regel je zelf het vervoer, dan krijg je in bepaalde gevallen een tegemoetkoming.
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7. Als je beroep doet op het ziekenvervoer van CM worden de bedragen verdubbeld in geval van vervoer buiten de provincie Antwerpen
(uitgezonderd Waasland telefoonzone 03)
8. Bij vervoer wegens revalidatie, brandwondenverzorging, nazorg transplantatie en losse consultaties, opnames, ontslagen of
weekendverlof geef je aan de chauffeur een medisch attest af van de behandelende arts. Dit attest verklaart dat de prestaties niet
thuis kunnen worden verleend en dat men geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer (voor revalidatie, brandwondenverzorging,
nazorg transplantatie vraag je vooraf al een akkoord van het ziekenfonds).
9. Als je zelf vervoer regelt, moet je voor de terugbetaling het originele factuur van de vervoersdienst of het attest van het ziekenhuis
met de behandeldata aan CM Antwerpen bezorgen.
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