TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Christelijke mutualiteit Roeselare - Tielt
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 Roeselare - Tielt: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden

Persoonlijk aandeel
Gepland ziekenvervoer aangevraagd en uitgevoerd binnen de
kantooruren (op weekdagen van 6u tot 20u):

-

Liggend

-

Liggend, zittend, rolwagen bij opname,
ontslag, raadplegingen in het ziekenhuis en
dagopnames
Voor raadplegingen en dagopnames wordt
zowel de heenrit als de terugrit aangerekend,
tenzij er wachttijd aangerekend wordt.

-

Startforfait is € 19 (persoonlijk aandeel per rit)
Vanaf de 11de km betaal je € 0,50 per km

Gepland ziekenvervoer aangevraagd binnen de kantooruren en
uitgevoerd buiten de kantooruren (op weekdagen van 6u tot 20u):
-

Startforfait is € 30 (persoonlijk aandeel per rit)
Vanaf de 11de km betaal je € 0,50 per km

Niet-gepland ziekenvervoer aangevraagd buiten de kantooruren (op
weekdagen van 6u tot 20u, op feestdagen en tijdens het weekend)
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en overbrenging naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis:
-

Startforfait € 28
Voor een afstand tussen de 11 en 20 km betaal je € 2,85 per
km
Vanaf de 21ste km betaal je € 1,70 per km

Gepland ziekenvervoer aangevraagd en uitgevoerd binnen de
kantooruren (op weekdagen van 6u tot 20u):
Zittend en
rolwagen
ziekenvervoer

-

-

Zittend, rolwagen bij opname, ontslag,
raadplegingen in het ziekenhuis en dagopnames
Voor raadplegingen en dagopnames wordt
zowel de heenrit als de terugrit aangerekend,
tenzij er wachttijd aangerekend wordt.
Zittende raadplegingen enkel bij vervoer in
kader van transplantaties

Startforfait is € 11,50 (persoonlijk aandeel per rit)
Vanaf de 11de km betaal je € 0,35 per km

Gepland ziekenvervoer aangevraagd binnen de kantooruren en
uitgevoerd buiten de kantooruren (op weekdagen van 6u tot 20u):
-

Startforfait is € 22,50 (persoonlijk aandeel per rit)
Vanaf de 11de km betaal je € 0,35 per km

Niet-gepland ziekenvervoer aangevraagd buiten de kantooruren (op
weekdagen van 6u tot 20u, op feestdagen en tijdens het weekend)
en overbrenging naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis:
-

Startforfait € 28
Voor een afstand tussen de 11 en 20 km betaal je € 2,85 per
km
Vanaf de 21ste km betaal je € 1,70 per km
3

Informatie nagekeken door CM Roeselare - Tielt op 26/03/2018
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218
info@vlaamspatientenplatform.be – www.vlaamspatientenplatform.be

algemeen

- er kan een wachttijd aangerekend worden
indien de afstand van het afhaaladres naar de
verzorgingsinstelling meer dan 40 km bedraagt.
Er wordt dan ook maar 1 rit aangerekend.
- Bij het aanrekenen van een wachttijd
bedraagt het persoonlijk aandeel € 4 per
begonnen kwartier

Christelijke mutualiteit Roeselare - Tielt: specifiek vervoer
Welk vervoer?
Nierdialyse, radio-,
radium- of
chemotherapie

Voorwaarden

Terugbetaling Persoonlijk aandeel

-

Het persoonlijk aandeel bedraagt € 3 per rit (€ 6 heen en
terug)

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor aanvullende diensten Christelijke mutualiteit Roeselare – Tielt
2. CM Roeselare sloot een overeenkomst af met een aantal ambulancediensten. Je geniet het voordeligste tarief als je op deze diensten
een beroep doet. Deze ambulancediensten staan 24 uur op 24 uur te beschikking. Je vindt hun gegevens terug op de website van de
CM of je kan ze opvragen via het CM-kantoor
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3. Bij gepland vervoer, dat recht geeft op een tegemoetkoming, beschik je over een medisch attest. Het doktersattest met gele klever
moet je ten laatste drie weken na het vervoer aan de ambulancier bezorgen. Dan betaal je enkel het persoonlijk aandeel aan de
ambulancier. Indien je het doktersattest niet bezorgt, krijg je de volledige rekening van de ambulancier.
4. Indien je toch gebruik maakt van een ambulancedienst waarmee geen overeenkomst is gesloten, dan wordt minstens het persoonlijk
aandeel toegepast (de tarieven kan je opvragen bij het ziekenfonds). De tegemoetkoming kan niet hoger zijn dan wanneer je een
beroep doet op een ambulancedienst met overeenkomst. Het betaalde factuur met voorschrift (indien rolwagen- of liggend vervoer
bij raadplegingen) moet je aan het CM-kantoor bezorgen.
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