TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Christelijke mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen
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 Zuid-West-Vlaanderen: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden

Voor welk vervoer?

Liggend
ziekenvervoer

-

-

vervoer in het kader van hospitalisatie
daghospitalisatie
toezichtsconsultaties na transplantatie
opname in of ontslag uit een hersteloord,
kortverblijf, residentiële nachtopvang of
zorghotel
voor een ambulante behandeling (bijv.
revalidatie) of consultatie in het ziekenhuis

Terugbetaling
VERVOER WAARMEE CM OVEREENKOMST HEEFT
- als je kiest voor vervoerder waarmee CM overeenkomst
heeft, betaal je enkel de oplegkosten aan de vervoerdienst
- oplegkosten:
o € 15 voor de eerste 10 km
o vanaf de 11de km: € 0.50 per km
VERVOER WAARMEE CM GEEN OVEREENKOMST HEEFT
-

-

Ambulance:
o voor de eerste 10 km: 15€
o vanaf de 11de km: € 0.50 per km
Taxi:
o tussenkomst van 50% op het factuur met een max.
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van € 60

Voor welk vervoer?

Zittend
ziekenvervoer

-

vervoer in het kader van hospitalisatie
daghospitalisatie
toezichtsconsultaties na transplantatie
opname in of ontslag uit een hersteloord,
kortverblijf, residentiële nachtopvang of
zorghotel
Er is geen tussenkomst voor de taxi bij ambulante
behandeling (bijv. revalidatie of consultatie in een
ziekenhuis

Voor welk vervoer?

Rolwagenvervoer

-

-

vervoer in het kader van hospitalisatie
daghospitalisatie
toezichtsconsultaties na transplantatie
opname in of ontslag uit een hersteloord,
kortverblijf, residentiële nachtopvang of
zorghotel
voor een ambulante behandeling (bijv.
revalidatie) of consultatie in het ziekenhuis

VERVOER WAARMEE CM OVEREENKOMST HEEFT
- als je kiest voor vervoerder waarmee CM overeenkomst
heeft, betaal je enkel de oplegkosten aan de vervoerdienst
- oplegkosten:
o € 15voor de eerste 10 km
o vanaf de 11de km: € 0.50 per km
VERVOER WAARMEE CM GEEN OVEREENKOMST HEEFT
-

-

Ambulance:
o voor de eerste 10 km: 15€
o vanaf de 11de km: € 0.50 per km
Taxi:
o tussenkomst van 50% op het factuur met een max.
van € 60

VERVOER WAARMEE CM OVEREENKOMST HEEFT
- als je kiest voor vervoerder waarmee CM overeenkomst
heeft, betaal je enkel de oplegkosten aan de vervoerdienst
- oplegkosten:
o € 15voor de eerste 10 km
o vanaf de 11de km: € 0.50 per km
VERVOER WAARMEE CM GEEN OVEREENKOMST HEEFT
-

Ambulance:
o voor de eerste 10 km: 15€
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-

o vanaf de 11de km: € 0.50 per km
Taxi:
o tussenkomst van 50% op het factuur met een max. van
€ 60

Christelijke mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
-

Radio- en
chemotherapie

-

Als je kiest voor een ambulancedienst
waarmee CM geen overeenkomst heeft,
bezorg je het betalingsbewijs aan de CM,
samen met het wettelijk attest dat je van
het ziekenhuis krijgt.
Als je met je eigen wagen, een taxi of het
openbaar vervoer rijdt, dien je het
wettelijk attest in dat je van het
ziekenhuis krijgt.

Terugbetaling
VERVOER WAARMEE CM EEN OVEREENKOMST HEEFT
-

VERVOER WAARMEE CM GEEN OVEREENKOMST HEEFT
-

Nierdialyse en
peritonale dialyse

Vervoer voor nierdialyse wordt steeds
georganiseerd door MUTAS (02 272 09 00)
en uitgevoerd door een vervoerdienst die
hiervoor met MUTAS een contract
afgesloten heeft in het kader van een

Je ontvangt € 0,25 per km

EIGEN VERVOER, TAXI OF OPENBAAR VERVOER
-

-

Je betaalt € 3 per rit aan de vervoerder

Je ontvangt € 0,25 per km

VERVOER VIA MUTAS
-

Je betaalt € 3 per rit aan de vervoerder

EIGEN VERVOER OF OPENBAAR VERVOER
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-

openbare aanbesteding
Als je met je eigen wagen of het openbaar
vervoer komt, bezorg je het wettelijk
attest in dat je in het dialysecentrum
krijgt, aan de CM

-

Je ontvangt € 0,25 per km

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor aanvullende diensten Christelijke mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen
2. De tegemoetkoming geldt zowel wanneer het ziekenvervoer gebeurt door een ambulance of taxi waarmee CM Zuid-West-Vlaanderen
een overeenkomst heeft als wanneer het vervoer gebeurt door een ambulance of taxi waarmee CM Zuid-West –Vlaanderen geen
overeenkomst heeft. Op de website van het ziekenfonds vind je de lijst van deze vervoerders waarmee CM Zuid – West – Vlaanderen
een overeenkomst heeft.
3. Bij niet-dringend ziekenvervoer door een ambulancedienst waarmee CM een overeenkomst heeft, betaal je enkel de opleg aan de
ambulancier.
4. Bij niet-dringend ziekenvervoer door een taxidienst waarmee CM een overeenkomst heeft, betaal je de volledige prijs. Je dient
daarna de originele factuur in bij CM om de tegemoetkoming te ontvangen.
5. Bij gebruik van zuurstof mag een toeslag van max. € 6 aangerekend worden aan het CM-lid.
6. Sinds 1 januari 2012 wordt opnieuw voorzien in een tegemoetkoming voor wachtgeld, dit uitsluitend voor ritten naar een locatie
buiten de provincie (ook voor taxi’s)
a. 1 uur wachttijd: CM-tegemoetkoming bedraagt € 9.60 (tarief is € 19.20)
b. 1 kwartier wachttijd: CM-tegemoetkoming bedraagt € 4.80 (tarief is € 2.40)
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