TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Liberale mutualiteit Vlaams gewest
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.
1

1
Informatie nagekeken door Liberale mutualiteit Vlaams gewest op 22/02/2018
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218
info@vlaamspatientenplatform.be – www.vlaamspatientenplatform.be

·

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 Vlaams gewest: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
-

Aanvragen via de centrale MUTAS (02 272 08
22)

Terugbetaling

Terugbetaling van vervoer categorie A:
-

Welk vervoer valt onder categorie A?
Liggend of zittend
met ziekenwagen

-

-

Bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis
Bij daghospitalisatie
Bij het begin en einde van een opname in een
hersteloord of zorgverblijf, op voorwaarde dat
de opname (het verblijf) onmiddellijk aansluit
bij een hospitalisatie
Postoperatieve zorgen na een
orgaantransplantatie
Bij hartrevalidatie en multidisciplinaire

-

Je betaalt een remgeld van € 35 (€ 15 voor personen met een
verhoogde tegemoetkoming) per vervoer aan de vervoerder.
Het saldo van de factuur wordt betaald door uw ziekenfonds

Terugbetaling vervoer categorie C:
-

Je ontvangt € 0,25 per km met een max. van 100 km per
vervoer
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revalidatie
Welk vervoer valt onder categorie C?
-

consultatie bij geneesheer-specialist in het
ziekenhuis

Bij categorie A is er enkel bij daghospitalisatie,
hartrevalidatie en multidisciplinaire revalidatie een
medisch attest vereist.
Voor categorie C heb je een aanvraagformulier van het
ziekenfonds nodig dat is ingevuld door de geneesheerspecialist van het ziekenhuis. Ook het originele factuur
van de vervoerder moet binnenbrengen.
-

Lichte sanitaire
wagen, taxi of
vrijwilligersorganis
atie

Aanvragen via de MUTAS-alarmcentrale (02 272
08 22)

Welk vervoer valt onder categorie A?
-

-

Vervoer bij het begin en het einde van een
ziekenhuisverblijf
Bij daghospitalisatie
Bij het begin en einde van een opname in een
hersteloord, op voorwaarde dat de opname
onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie
Bij het begin en einde van een opname in een

Terugbetaling van vervoer categorie A:
-

Je betaalt een remgeld van € 20 (€ 10 voor personen met een
verhoogde tegemoetkoming) per vervoer aan de vervoerder.
Het saldo van de factuur wordt betaald door uw ziekenfonds

3
Informatie nagekeken door Liberale mutualiteit Vlaams gewest op 22/02/2018
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218
info@vlaamspatientenplatform.be – www.vlaamspatientenplatform.be

-

zorgverblijf, op voorwaarde dat het verblijf
onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie
Postoperatieve zorgen na een
orgaantransplantatie
Bij hartrevalidatie en multidisciplinaire
revalidatie

Welk vervoer valt onder categorie C?
-

consultatie bij geneesheer-specialist in het
ziekenhuis

Terugbetaling vervoer categorie C:
-

Je ontvangt € 0,25 per km met een max. van 100 km per
vervoer

Bij categorie A is er enkel bij daghospitalisatie,
hartrevalidatie en multidisciplinaire revalidatie een
medisch attest vereist.
Voor categorie C heb je een aanvraagformulier van het
ziekenfonds nodig dat is ingevuld door de geneesheerspecialist van het ziekenhuis. Ook het originele factuur
van de vervoerder moet binnenbrengen.
Eigen wagen of
wagen van een
derde

Dit vervoer moet je niet aanvragen of aangeven
aan MUTAS

Welk vervoer valt onder categorie A?
-

Vervoer bij het begin en het einde van een
ziekenhuisverblijf

Terugbetaling vervoer categorie A:
-

€ 0,15 per km met een max. van 100 km per vervoer
Max. 1 rit (heen en terugrit samen) per dag
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-

-

-

Bij daghospitalisatie
Bij het begin en einde van een opname in een
hersteloord, op voorwaarde dat de opname
onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie
Bij het begin en einde van een opname in een
zorgverblijf, op voorwaarde dat het verblijf
onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie
Postoperatieve zorgen na een
orgaantransplantatie
Bij hartrevalidatie en multidisciplinaire
revalidatie

Welk vervoer valt onder categorie C?
-

consultatie bij geneesheer-specialist in het
ziekenhuis

Bij categorie A is er enkel bij daghospitalisatie,
hartrevalidatie en multidisciplinaire revalidatie een
medisch attest vereist.
-

Terugbetaling vervoer categorie C:
-

Wagen van een derde: € 0,15 per km, met een max. van 100
km per vervoer

Voor vervoer met eigen wagen is geen tussenkomst voorzien.

Voor categorie C heb je een aanvraagformulier
van het ziekenfonds nodig dat is ingevuld door
de geneesheer-specialist van het ziekenhuis.
Ook het originele factuur van de vervoerder
moet binnenbrengen.
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Liberale mutualiteit Vlaams gewest: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
Welk vervoer valt onder categorie B?
-

-

Ziekenwagen of lichte sanitaire wagen:
o remgeld van € 7 per vervoer aan de vervoerder.
o Het saldo van de factuur wordt betaald door het
ziekenfonds

-

Sanitaire wagen, taxi of door vrijwilligersorganisatie:
o remgeld van € 5 per vervoer aan de vervoerder
o Het saldo van de factuur wordt betaald door het
ziekenfonds

-

Eigen wagen of wagen van derde:
o als er geen tussenkomst is van de verplichte
ziekteverzekering (normaal is dit € 0,25 per km)
omdat er met het vervoer een opname of ontslag
gepaard gaat, betaalt de aanvullende verzekering €
0,25 per km
o max. 100 km per vervoer.
o max. € 250 per maand

Reeksenvervoer

Aanvragen via de MUTAS-alarmcentrale (02 272 08
22)

Radiotherapie en
chemotherapie en
opvolging

Terugbetaling

Voor ziekenwagenvervoer of met lichte sanitaire
wagen is het voorafgaandelijk akkoord van het
ziekenfonds nodig. Dit akkoord wordt gegeven op
voorlegging van een gedetailleerd medisch verslag
opgemaakt door een dokter werkzaam in het
ziekenhuis, waaruit blijkt dat het, omwille van
medische redenen, voor het lid niet mogelijk is
om op een ander vervoermiddel beroep te doen.
Je moet het attest (voorzien in het ministerieel
besluit van 6 juli 1989) indienen. Voor eigen
vervoer moet je het aanvraagformulier van het
ziekenfonds voorleggen.

6
Informatie nagekeken door Liberale mutualiteit Vlaams gewest op 22/02/2018
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218
info@vlaamspatientenplatform.be – www.vlaamspatientenplatform.be

Indien er “lege kilometers” zijn (heen- en terugrit waar de
patiënt niet bij zit), wordt er bovenop de tussenkomst van de
verplichte ziekteverzekering, een tussenkomst van € 0,25 per
km voorzien via de aanvullende verzekering, met een max.
van 100 km per vervoer
-

Ziekenwagen of lichte sanitaire wagen:
o remgeld van € 7 per vervoer aan de vervoerder.
o Het saldo van de factuur wordt betaald door het
ziekenfonds

-

Sanitaire wagen, taxi of door vrijwilligersorganisatie:
o remgeld van € 5 per vervoer aan de vervoerder
o Het saldo van de factuur wordt betaald door het
ziekenfonds

-

Eigen wagen of wagen van derde:
o als er geen tussenkomst is van de verplichte
ziekteverzekering (normaal is dit € 0,25 per km)
omdat er met het vervoer een opname of ontslag
gepaard gaat, betaalt de aanvullende verzekering €
0,25 per km
o max. 100 km per vervoer.
o max. € 250 per maand

Welk vervoer valt onder categorie B?
-

Reeksenvervoer

Aanvragen via de MUTAS-alarmcentrale (02 272 08
22)

Nierdialyse

Voor ziekenwagenvervoer of met lichte sanitaire
wagen is het voorafgaandelijk akkoord van het
ziekenfonds nodig. Dit akkoord wordt gegeven op
voorlegging van een gedetailleerd medisch verslag
opgemaakt door een dokter werkzaam in het
ziekenhuis, waaruit blijkt dat het, omwille van
medische redenen, voor het lid niet mogelijk is
om op een ander vervoermiddel beroep te doen.
Je dient het wettelijk attest voor dialyse of
kankerbehandeling in te dienen. Voor vervoer met
eigen wagen of een wagen van een derde dient u
bovendien het aanvraagformulier van het
ziekenfonds in te dienen.

Indien er “lege kilometers” zijn (heen- en terugrit waar de
patiënt niet bij zit), wordt er bovenop de tussenkomst van de
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verplichte ziekteverzekering, een tussenkomst van € 0,25 per
km voorzien via de aanvullende verzekering, met een max.
van 100 km per vervoer
Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor lidmaatschap Liberale mutualiteit Vlaams gewest
2. Tussenkomsten worden enkel verleend voor vervoer dat wordt aangevraagd via de centrale van MUTAS
3. Vervoer waarvoor er geen tussenkomst geldt:
a. Vervoer in het buitenland, behoudens indien het vervoer betrekking heeft op een behandeling waarvan voorafgaandelijk
akkoord werd gegeven door de raadsgeneesheer in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
b. Vervoer, heen en terug, op dezelfde dag, van de ene verpleeginstelling naar een andere (het vervoer tussen ziekenhuizen
onderling voor behandeling en consultatie)
c. Vervoer heen en terug ten gevolge van een toelating bekomen door een gehospitaliseerde om enkele dagen elders te
verblijven dan in de instelling waar hij is opgenomen
d. Vervoer van de woonplaats van de rechthebbende naar een rust- en verzorgingstehuis, of omgekeerd
e. Vervoer om zich naar een instelling te begeven voor het volgen van een thermale kuur
f. Vervoer om zich naar de geneeskundige controle te begeven voorzien in het kader van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering
g. Vervoer van het stoffelijk overschot
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