TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Christelijke mutualiteit Sint-Pietersbond Leuven
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 Sint-Pietersbond Leuven: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
Welk vervoer?
-

Liggend
ziekenvervoer

-

-

Opname in of ontslag uit het ziekenhuis bij
verblijf van minstens 1 dag en nacht
Sommige daghospitalisaties (maxiforfait,
forfait chirurgisch dagziekenhuis,
dagziekenhuisforfait 2,3,4 of 7)
Aanleggen of vernieuwen van een gips of
andere behandelingen zonder opname (brace,
fixatie,…) aan de onderste ledematen,
wervelkolom of het bekken (medisch attest
voor nodig)
De afstand van de ophaalplaats tot de plaats
van bestemming wordt vergoed (berekening is

Terugbetaling
De kilometers worden steeds berekend vanaf de ophaalplaats tot de
plaats van bestemming. Deze afstand wordt vermenigvuldigd met 2.
Als je vervoer regelt via de ambulancediensten waarmee
prijsafspraken gemaakt zijn betaal je:
-

€ 30 persoonlijk aandeel per rit
Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen € 15
persoonlijk aandeel per rit terugbetaald
Vanaf de 101ste km (50,5 werkelijke km): € 1 per km extra

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan betaal je:
- € 45 persoonlijk aandeel per rit
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via google maps, snelste weg). Voor vervoer
met een tariefzekere taxi of ambulance
worden de kilometers vermenigvuldigd met 2.

- € 1,5 per km extra voor de eerste 200 km (100 werkelijke km)
en € 1 per km vanaf 201 km (100,5 werkelijke km)
Als je zelf vervoer regelt, geldt er een terugbetaling van:

Vervoer naar
hersteloord

-

Voor vervoer in het kader van een opname of
ontslag van of naar een hersteloord
Het originele factuur aan CM bezorgen.

-

Ziekenwagen: € 2 per km (max. 50 km per rit)
Aangepast rolwagenvervoer: € 1 per km (max. 50 km per rit)

-

Liggend vervoer per ziekenwagen wordt terugbetaald tot €
200 per rit.
Aangepast rolwagenvervoer: terugbetaling van € 1 per km
(max. 50 km per rit)

-

Christelijke mutualiteit Sint-Pietersbond Leuven: specifiek vervoer
Welk vervoer?
Radio- en
chemotherapie en
follow-up consultaties

Voorwaarden
-

CM is overeenkomsten aangegaan met een
aantal taxidiensten, zogenaamde
“tariefzekere taxidiensten”. Zij rekenen
de vervoerskosten rechtstreeks af met het

Terugbetaling
Via tariefzekere taxidiensten betaal je:
-

Max. € 6 per rit
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-

-

ziekenfonds. Een overzicht van de
taxidiensten vind je op de website.
Op het einde van de behandeling moet je
het attest reiskosten van het ziekenhuis
aan de vervoerder bezorgen.
CM vergoedt de afstand van de
ophaalplaats tot de plaats van
bestemming (berekening is via google
maps, snelste weg)

-

Via ziekenwagens waarmee prijsafspraken gemaakt zijn betaal je
(hiervoor is een medisch attest noodzakelijk):
-

Nierdialyse

-

Je moet minstens 1 jaar aangesloten zijn
bij CM Sint-Pietersbond Leuven. Deze
wachttijd geldt niet voor leden die
vroeger aangesloten waren bij een ander
ziekenfonds dat een gelijkaardig voordeel
aanbood.
Je ontvangt van de vervoerder een
overschrijving per maand voor de betaling
van je persoonlijk aandeel.

Persoonlijke opleg is € 10 per rit

Als je zelf vervoer regelt, geldt er een terugbetaling van:
-

Als je gebruik wil maken van de tariefzekere
taxi’s, moet je aan volgende voorwaarden
voldoen:

Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen € 3 per rit
terugbetaald

Taxi: € 1 per km
Eigen vervoer: € 0,25 per km
Openbaar vervoer: volledig terugbetaald (tarief tweede
klasse)

Als je vervoer regelt bij een tariefzekere taxi’s betaal je:
-

Max. € 2,5 per rit. Leden met verhoogde tegemoetkoming
betalen € 1,5 per rit
Als je vervoer regelt bij tariefzekere ambulancediensten (hiervoor
is een medisch attest noodzakelijk):
Je betaalt een persoonlijke opleg van € 10 per rit
Als je zelf vervoer regelt, geldt er een terugbetaling van:
-

Taxi: € 1 per km
Eigen vervoer: € 0,25 per km
Openbaar vervoer : volledige terugbetaling (tarief tweede
klasse)
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-

De dialysebehandeling moet gevolgd
worden in het dichtstbijzijnde
dialysecentrum.

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor aanvullende diensten Christelijke mutualiteit Sint-Pietersbond Leuven
2. CM heeft een contract met een aantal ambulancediensten en taximaatschappijen, de zogenaamde “tariefzekere ambulancediensten
en taxi’s”. Dit betekent dat zij voor CM-leden rijden aan vastgestelde tarieven. Een overzicht van de vervoerders vind je op de website.
De vaste tarieven voor ambulancevervoer gelden enkel voor gepland ziekenvervoer dat voldoet aan de voorwaarden en dat je minstens
2 uur, maar bij voorkeur 24 uur vooraf aanvraagt bij de ambulancedienst.
3. Wanneer je gebruik maakt van de tariefzekere ambulances of taxi’s, dan rekenen zij de tegemoetkoming rechtstreeks af met CM. Je
ontvangt alleen de oplegfactuur.
4. Om terugbetaling te krijgen moet je steeds het originele factuur samen met eventueel het medisch attest en/of het attest reiskosten
van het ziekenhuis/dagopvang- of revalidatiecentrum
5. De CM beschikt ook nog over een eigen vervoerdienst met vrijwilligers. Hiervoor betaal je € 0,35 per km van bij de chauffeur thuis tot
de plaats van bestemming en terug. Dit met een minimum van €5.
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