TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Christelijke mutualiteit Brugge
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:
· welk vervoer wordt terugbetaald?
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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·

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 Brugge: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
Voor welk vervoer?
-

Liggend
ziekenvervoer

-

-

opname in een algemeen ziekenhuis, of in een
hersteloord of terugbrengen naar de
verblijfplaats na een verplegingsperiode
overbrengen van een gehospitaliseerde patiënt
naar een andere instelling voor verder verblijf
heen- en terugreis naar een instelling voor
kine- of fysiotherapeutische behandeling:
beperking kinekinesitherapie tot E- en Fpathologie met een max. van 60 zittingen per
kalenderjaar; beperking fysiotherapie tot max.
60 zittingen per kalenderjaar; deze
tegemoetkomingen zijn niet cumuleerbaar
raadpleging of behandeling door een erkende
geneesheer-specialist in een instelling

Terugbetaling
Vervoerdiensten Medicar en Vandenbrande binnen het
arrondissement Brugge:
-

Opname of ontslag: € 35
Consultatie (heen en terug): € 35
Behandelingen (heen en terug): € 30

Vervoerdiensten Medicar en Vandenbrande buiten het
arrondissement Brugge:
-

Van Brugge, Knokke of Torhout naar Gent: €40
Van Brugge naar Gent of Eeklo: € 45
Van Brugge naar Brussel, Aalst, Antwerpen of Leuven: € 60
Van Brugge naar Luik: € 80
Wachtgeld vanaf het derde uur:€ 12 per uur
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-

opname in een instelling voor palliatieve zorg
liggend vervoer naar erkend palliatief
dagverzorgingscentrum.

Met andere vervoersdienst:
-

Een forfaitaire tegemoetkoming van € 20 voor de eerste 10
kilometer
- Vanaf de 11de kilometer ontvang je € 1,50 per km
Eigen vervoer regelen:
-

€ 0,70 per km

Vervoerdiensten Medicar en Vandenbrande binnen het
arrondissement Brugge:
Voor welk vervoer?
-

Zittend
ziekenvervoer

-

opname in een algemeen ziekenhuis, of in een
hersteloord of terugbrengen naar de
verblijfplaats na een verplegingsperiode
overbrengen van een gehospitaliseerde patiënt
naar een andere instelling voor verder verblijf
heen- en terugreis naar een instelling voor
kine- of fysiotherapeutische behandeling:
beperking kinekinesitherapie tot E- en Fpathologie met een max. van 60 zittingen per
kalenderjaar; beperking fysiotherapie tot max.
60 zittingen per kalenderjaar; deze
tegemoetkomingen zijn niet cumuleerbaar

-

Opname of ontslag: € 10
Behandelingen (heen en terug): € 8

Vervoerdiensten Medicar en Vandenbrande buiten het
arrondissement Brugge:
-

Binnen West-Vlaanderen: €15
Van Brugge naar Gent of Eeklo: € 20
Van Brugge naar Brussel, Aalst, Antwerpen of Leuven: € 30
Van Brugge naar Luik: € 40
Wachtgeld vanaf het derde uur:€ 12 per uur
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Met andere vervoersdienst:
-

Tegemoetkoming van € 0.50 per km voor taxi’s en
ambulancediensten

Eigen vervoer regelen:
-

Vervoerdiensten Medicar en Vandenbrande binnen het
arrondissement Brugge:

Voor welk vervoer?
-

-

Rolwagenvervoer

-

-

€ 0,46 per km voor taxi’s en ambulancediensten

rolwagen- of liggend vervoer bij raadpleging of
consultatie door een erkende geneesheerspecialist in een instelling;
opname in een algemeen ziekenhuis, of in een
hersteloord of terugbrengen naar de
verblijfplaats na een verplegingsperiode;
overbrengen van een gehospitaliseerde zieke
naar een andere instelling voor verder verblijf;
heen- en terugreis naar een instelling voor
kine- of fysiotherapeutische behandeling:
beperking kinesitherapie tot E- en F-pathologie
met een max. van 60 zittingen per
kalenderjaar; beperking fysiotherapie tot max.
60 zittingen per kalenderjaar; deze
tegemoetkomingen zijn niet cumuleerbaar;
opname in een instelling voor palliatieve zorg;

-

opname en ontslag: € 15
consultatie (heen en terug): € 15
behandelingen (heen en terug): € 13

Vervoerdiensten Medicar en Vandenbrande buiten het
arrondissement Brugge:
-

Binnen West-Vlaanderen: € 20
Van Brugge naar Gent of Eeklo: € 25
Van Brugge naar Aalst, Brussel, Antwerpen of Leuven: € 35
Van Brugge naar Luik: € 45

Met andere vervoersdienst:
-

Een forfaitaire tegemoetkoming van € 10 voor de eerste 10
kilometer
Vanaf de 11de kilometer ontvang je € 0.70 per km
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Als je eigen vervoer regelt, ontvang je € 0,70 per km

Christelijke mutualiteit Brugge: specifiek vervoer
Welk vervoer?
Radio- en
chemotherapie en
follow-up consultaties

Voorwaarden
-

Heen- en terugreis voor radio-,
radiumtherapeutische en
chemotherapeutische behandeling in een
gespecialiseerde instelling

Terugbetaling
-

Zelfde terugbetaling als bij het liggend
ziekenvervoer en bij het rolwagenvervoer

en

zittend

Vervoerdiensten Medicar en Vandenbrande binnen het
arrondissement Brugge:
Nierdialyse

-

Liggend heen en terug: € 10
Zittend heen en terug: € 4

Nierdialyse in een ziekenhuis ontvangen
Je neemt contact op met de MUTAS-centrale op 02 272 08 30. Zij
regelen het vervoer. Je betaalt enkel je remgeld aan de
vervoerdienst. De rest betaalt CM rechtstreeks aan de vervoerder. Je
eigen remgeld bedraagt € 3 per rit.
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Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor aanvullende diensten Christelijke mutualiteit Brugge
2. Om een tegemoetkoming voor behandelingen te bekomen dien je 5 jaar lid te zijn van CM Brugge
3. CM Brugge sloot met vervoerdiensten Medicar (050 38 55 66 (tijdens de kantooruren)) en Vandenbrande (050 78 85 60 (tijdens de
kantooruren)) een overeenkomst af voor alle leden wonende in het arrondissement Brugge en de deelgemeente Wenduine. CM
vereffent rechtstreeks de tegemoetkomingen met de firma’s Medicar en Vandenbrande. Standplaatsen te Jabbeke (Medicar) en te
Beernem, Brugge en Knokke (Vandenbrande). Je betaalt een remgeld (persoonlijk aandeel) aan de vervoerdiensten Medicar en
Vandenbrande.
4. Bovenop het remgeld kunnen Medicar en Vandenbrande bijkomende prestaties ( afhalen op kamer, hulp bij aankleden, extra
wachttijd,…) factureren.
5. Voor prestaties van Medicar en Vandenbrande op zondag wordt het remgeld verhoogt met € 25
6. Ook op feestdagen kunnen Medicar en Vandenbrande een extra remgeld aangerekend worden.
7. Als je eigen vervoer regelt, kies je de vervoerdienst het dichts bij jouw woonplaats en de tegemoetkoming is beperkt tot maximum
80 km/dag voor vervoer binnen het arrondissement. Bij consultatie buiten het arrondissement betalen we ook een wachtgeld voor
maximum 2 uur (€ 12 per uur).
8. Er is een terugbetaling voor vervoer binnen en buiten de provincie op voorlegging van de factuur vervoerdienst en een medisch
getuigschrift (ook te verkrijgen in je CM-kantoor) dat de onmogelijkheid bewijst om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. Er
is geen medisch getuigschrift nodig bij vervoer door de dienst 100, naar en van een ziekenhuis voor of na verblijf of naar een
instelling voor palliatieve zorg.
9. De tegemoetkoming bedraagt max. € 2.200 per kalenderjaar per rechthebbende.
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