TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Liberale mutualiteit provincie Antwerpen
April 2018
Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds, op basis van de informatie
op de websites van de ziekenfondsen. Deze informatie werd vervolgens nagelezen en waar nodig verbeterd door de ziekenfondsen zelf.
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).

Ziekenfondsen kunnen er voor kiezen om bovenop het wettelijk terugbetaalde gedeelde van het ziekenvervoer, een deel van het vervoer te
bekostigen via hun aanvullende verzekering. De terugbetaling door de aanvullende verzekering verschilt tussen landsbonden en tussen
ziekenfondsen.
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.

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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De analyse gebeurde op basis van de volgende vragen:
· 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.

Liberale mutualiteit provincie Antwerpen: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden

Terugbetaling/ te betalen

BIJ OPNAME OF GELIJKSTELLING:
-

Liggend

-

Bij het begin en einde van een
ziekenhuisverblijf
Bij daghospitalisatie
Bij hartrevalidatie en multidisciplinaire
revalidatie
Bij postoperatieve zorgen na een
orgaantransplantatie

-

je betaalt een remgeld van € 35 per enkele rit

-

personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen een
remgeld van € 15 per enkele rit

-

Het resterende gedeelte wordt rechtstreeks door het
ziekenfonds aan de vervoerder betaald.
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BIJ OPNAME OF GELIJKSTELLING:
Eigen vervoer (via
vrienden,
familie,…)

-

Bij het begin en einde van een
ziekenhuisverblijf
Bij daghospitalisatie
Bij hartrevalidatie en multidisciplinaire
revalidatie
Bij postoperatieve zorgen na een
orgaantransplantatie

-

€ 0,15 per km met eigen vervoer, met een maximum van 100
km per vervoer
Er wordt max 1 rit (heen- en terugrit samen) per dag terug
betaald

BIJ OPNAME OF GELIJKSTELLING:
-

Taxi

-

Bij het begin en einde van een
ziekenhuisverblijf
Bij daghospitalisatie
Bij hartrevalidatie en multidisciplinaire
revalidatie
Bij postoperatieve zorgen na een
orgaantransplantatie

-

je betaalt een remgeld van € 20 per enkele rit

-

personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen een
remgeld van € 10 per enkele rit

Liberale mutualiteit provincie Antwerpen: specifiek vervoer
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Welk vervoer?

Radiumtherapie en
chemotherapie

Voorwaarden

-

Medisch attest volgens bepalingen
ministerieel besluit van 6 juli 1989 is
noodzakelijk

Terugbetaling (RIZIV + aanvullende verzekering)
-

Vervoer met ziekenwagen: je betaalt een remgeld van € 7 per
enkele rit. Personen met een verhoogde tegemoetkoming
betalen een remgeld van € 5 per enkele rit

-

Vervoer per taxi: je betaalt een remgeld van €5 per enkele
rit.
Vervoer met eigen wagen: 1ste heen en 2de terugreis ten laste
van verplichte verzekering. 2de heen – en 1ste terugreis aan €
0,25 per km

-

-

Nierdialyse

-

Per dialyse (heen en terug) is er een
remgeld van € 3 bij taxivervoer, liggend en
zittend vervoer bij ambulance

-

Consultaties bij een
arts-specialist

-

-

Persoonlijk vervoer: 1ste heen en 2de terugreis ten laste van
verplichte verzekering. 2de heen – en 1ste terugreis aan € 0,25
per km
Vervoer per taxi: per dialyse (heen en terug) is er een
remgeld van €3
Vervoer per ambulance: per dialyse (heen en terug) is er een
remgeld van €2
Vervoer per ziekenwagen: tussenkomst bedraagt 50 % op de
rekening met een maximum van 100 km per vervoer
Vervoer met een taxi: tussenkomst bedraagt 50% op de
rekening met een maximum van €15 per vervoer
Vervoer met eigen wagen: tussenkomst bedraagt €0,10 per
km, met een maximum van €10 per vervoer
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Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor lidmaatschap Liberale mutualiteit provincie Antwerpen
2. Doktersattest is niet nodig bij dringend en niet-dringend vervoer als het vervoer het gevolg is van een opname of gelijkstelling.
Doktersattest is wel nodig bij niet-dringend vervoer voor een ambulante behandeling.
3. Het doktersattest moet vermelden dat het vervoer noodzakelijk was en dat het niet mogelijk was om het openbaar vervoer te
gebruiken.
4. Een rekening van de vervoerder moet volgende gegevens vermelden:
a. Datum vervoer, heen- en of terugreis, bestemming
b. Bedrag
c. Aantal kilometers bij nierdialyse, chemo-, radiotherapie en indien het persoonlijk vervoer betreft
d. Dringend en niet dringend indien ziekenvervoer met ambulance gebeurt.
5. Er is geen beperking per dienstjaar (1 januari tot 31 december) bij dringend en niet-dringend vervoer als het vervoer het gevolg is
van een opname of gelijkstelling. Bij niet-dringend vervoer voor een ambulante behandeling is er een beperking van € 500 per
dienstjaar.
6. Er is geen tussenkomst indien er een verantwoordelijke derde is, bij zelfverminking en alle gevallen welke onder een andere
wetgeving kunnen ressorteren zoals arbeidsongeval, beroepsziekte,…
7. Enkel tussenkomst voor vervoer op Belgisch grondgebied met uitzondering van vervoer in de grensstreken, op voorwaarde dat dit
gebeurt om dringende verzorging of omdat dit het dichtstbijzijnde ziekenhuis of verzorgingsinstelling is (max. 15 km)
8. Overbrenging naar België ten gevolge van een ongeval of ziekte wordt niet vergoed
9. Wachtgeld, diverse toeslagen en verloren ritten komen niet in aanmerking voor een tussenkomst
10. De Liberale mutualiteit provincie Antwerpen heeft overeenkomsten afgesloten met vervoersdiensten en taxidiensten. Andere
vervoerders gebruiken kan een meerkost betekenen.
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