TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Liberale mutualiteit Limburg
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.

Liberale mutualiteit Limburg: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
-

Liggend of zittend
met ziekenwagen

Eigen wagen

-

Je kan geen beroep doen op eigen vervoer of
op vervoer van vrijwilligers
Er is een opname of ontslag uit een erkend
ziekenhuis

Terugbetaling

-

Voor niet-dringend liggend ziekenvervoer: max. € 1.000 per
lid per kalenderjaar

Je ontvangt € 0,15 per km met een maximum per rit van 200
km.
Max. terugbetaling van € 500 per lid per kalenderjaar

-

Goedkeuring adviserend geneesheer
Je moet een van volgende behandelingen
ondergaan:

·

Rechthebbenden op zware kinesitherapie (Epathologie)

-

·

Bij ambulante raadplegingen in het kader van
een erkende sociale ziekte (kanker, TBC) en
indien er geen tussenkomst voorzien is via de
verplichte ziekteverzekering en op voorwaarde
dat deze verplaatsing in verband staat met de

-

2
Informatie nagekeken door Liberale mutualiteit Limburg op 16/04/2018
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218
info@vlaamspatientenplatform.be – www.vlaamspatientenplatform.be

·
·
·

·
·
·

betreffende aandoening.
Bij RSD (surdeck) aan de onderste ledenmaten
(stadium II en III)
Bij een visuele handicap (visus < 1/20 of < 1/10
en een sterk beperkt gezichtsveld)
Bij uitzonderlijk zware medische indicaties op
gemotiveerde aanvraag van de behandeld arts.
De persoon kan zich niet verplaatsen met het
openbaar vervoer en de behandeld arts
oordeelt dat deze medisch niet bekwaam is om
zelfstandig een voertuig te besturen. De
mobiliteitsbeperking kan het gevolg zijn van
een handicap, ziekte of beperking met een
tijdelijk karakter. Het is de behandeld arts die
oordeelt over de medische bekwaamheid.
Bij door RIZIV-erkende revalidaties
Bij follow-ups na transplantatie
Aan de rechthebbende gedurende 3 maanden
vanaf fractuur/ingreep (orthopedie,
arthroscopie, neurochirurgie)

Liberale mutualiteit Limburg: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden

Terugbetaling
3
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Welk vervoer?

Radiotherapie en
chemotherapie

-

Nierdialyse

-

-

Bij opname in een verpleeginstelling:
o vanuit de aanvullende verzekering ontvang je € 0,15
per km voor de afstand woonplaats patiënt –
verpleeginstelling – woonplaats patiënt
o bij ambulante behandeling is er een tussenkomst via
de verplichte verzekering van 0,25 euro per km voor
de afstand; woonplaats patiënt- verpleeginstellingwoonplaats patiënt

-

Vervoer per taxi naar en van het dialysecentrum is gratis,
behoudens het persoonlijk aandeel van € 1 per rit voor de
leden van het ziekenfonds
Indien je geen gebruik maakt van het intermutualistisch
ziekenvervoer ontvang je € 0,40 per km (gedeeltelijke
vergoeding vanuit de verplichte ziekteverzekering)

Vervoer bij radio- en chemotherapie
Follow-up consultaties
Opname in een verpleeginstelling

je moet beroep doen op intermutualistisch
ziekenvervoer (IMZ).
Aanvraag voor vervoer moet gebeuren via
de centrale dispatching (0800 90 620)

-

-

Controles na
orgaantransplantatie

-

-

Eigen wagen:
o je ontvangt € 0,15 per km voor 1 keer de afstand
woonplaats patiënt-verpleeginstelling – woonplaats
patiënt
Taxi:
o je ontvangt € 0,25 per km en max. € 30,99 per rit
o Max. € 6,20 voor een stadsrit (stadsrit is minder dan
10 km)
Openbaar vervoer:
o terugbetaling van kosten op basis van tarief tweede
klasse
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Tromboferese (donor)
Jeudige
kankerpatiëntjes

-

-

Verplaatsing voor de afname van
bloedplaatjes

-

Openbaar vervoer:
o tussenkomst op basis van tweede klasse

-

De verplichte ziekteverzekering voorziet een tussenkomst in
de vervoerskosten van 0,25 euro per km voor de ouders van
kankerpatiënten tot 18 jaar bij opname in het ziekenhuis
(verblijf met minstens 1 overnachting)

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor lidmaatschap Liberale mutualiteit Limburg
2. De Liberale mutualiteit sloot samenwerkingsakkoorden af met een reeks gespecialiseerde ziekenwagendiensten. Hierdoor kan je
gratis (of mits opleg van een kleine opleg) gebruik maken van deze ziekenwagendiensten om vervoerd te worden naar en van de
verpleeginstelling. De ziekenwagendienst regelt rechtstreeks jouw factuur met het ziekenfonds. Om gratis gebruik te maken van deze
dienst, dien je op het moment van vervoer een verklaring van de arts, voorzien van een blauwe klever, aan de ambulancier te
overhandigen. Neem contact op met het ziekenfonds om te weten met welke ziekenwagendiensten er een samenwerkingsakkoord is
afgesloten.
3. Indien je kiest voor een vervoerdienst waarmee de Liberale mutualiteit geen samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, dan komen wij
tussen in de factuur. De tussenkomst bedraagt (op 01/01/2018) € 1,36 per km en € 18,90 voor een stadsrit (< 10 km).
4. Het intermutualistisch ziekenvervoer voor nierdialyse is een samenwerking tussen Liberale mutualiteit Limburg, CM Limburg en De
Voorzorg.
5. De tussenkomst voor niet- dringend liggend ziekenvervoer en vervoer bij orgaantransplantatie, bedraagt maximaal 1000 euro per lid
per kalenderjaar. De tussenkomst in het vervoer bij zware kinésitherapie (E-pathologie), sociale ziektes (kanker, TBC), revalidatie,
zware medische indicatie wordt beperkt tot 500 euro per lid per kalenderjaar.
6. Bezorg je originele factuur of het vervoersattest aan de kantoorverantwoordelijke. De tussenkomst wordt op je bankrekeningnummer
overgeschreven.
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