TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door socialistische mutualiteit
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
April 2019
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.

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 ziekenvervoer) vind je meer informatie over het ziekenvervoer.

Socialistische mutualiteit – Bond Moyson Oost-Vlaanderen: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
-

Liggend, zittend
en rolwagen
ziekenvervoer via
alarmcentrale
MUTAS

-

-

enkel terugbetaling voor éénmalige vervoeren
vanaf het zesde vervoer op jaarbasis
vervoer moet aangevraagd zijn via de
acentrale MUTAS (078/15 95 95)
!! Indien niet aangevraagd door MUTAS is er
geen tussenkomst van de mutualiteit
voor het vervoer aangevraagd door centrale
MUTAS wordt er enkel remgeld (persoonlijk
aandeel) aan de leden gevraagd
welk vervoer?
o vervoer in het kader van
daghospitalisaties

Terugbetaling

-

max. € 35,00 voor liggend vervoer (gewoon verzekerden)
max. € 15,00 voor liggend vervoer (verhoogde
tegemoetkoming)
max. € 20,00 voor zittend – of rolwagenvervoer (gewoon
verzekerden)
max. € 10,00 voor zittend – of rolwagenvervoer (verhoogde
tegemoetkoming)
sommige vervoerders rekenen bijkomend € 1,50
administratiekosten
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o
o

opname en ontslag uit erkend
ziekenhuis
opname en ontslag uit erkend
hersteloord of kortverblijf

Socialistische mutualiteit – Bond Moyson Oost-Vlaanderen: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden

Terugbetaling
-

Nierdialyse

Een officieel attest van het
dialysecentrum is vereist (attest bijlage
53)

-

-

Radio- en
chemotherapie

-

Een attest van het centrum is vereist
(Ministerieel besluit van 6 juli 1989)
-

Met de eigen wagen:
o vanaf de 11de km en meer terugbetaald aan € 0,20
per km met een max. van 60 km/dag, behoudens
afwijkingen
B-mobiel (vervoer georganiseerd door het ziekenfonds):
o € 0,35 per km met een max. van 150 km/rit (heen en
terug)
Met collectief vervoer, geregeld door centrale MUTAS:
o € 1,50 of € 2 voor taxivervoer, € 2 of € 2,50 voor
rolwagenvervoer, € 2,5 of € 3 voor ambulance
(afhankelijk van je statuut)
Eigen wagen
o vanaf de 11de kilometer en meer terugbetaald aan €
0,20 per km, geen kilometerbeperking
B-mobiel:
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o
Cardiale revalidatie
Pluridisciplinaire
revalidatie
Orgaantransplantatie

-

Akkoord adviserend geneesheer

-

Revalidatie met een minimum waarde van
K30, vallend onder de nomenclatuurcodes
van de fysiotherapie 558XXX

-

Consultaties in het
nabehandeling
orgaantransplantatie

kader
van

van

een
een

€ 0,35 per km met een max. van 150 km/rit (heen en
terug)

-

vanaf de 11de km en meer terugbetaald aan € 0,20 per km,
met een max. van 150 km/dag in één rit

-

vanaf de 11de km en meer terugbetaald aan € 0,20 per km,
met een max. van 150 km/dag in één rit

-

vanaf de 11de km en meer terugbetaald aan € 0,20 per km,
met een max. van 150 km/dag in één rit

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor lidmaatschap Bond Moyson Oost-Vlaanderen
2. Vervoer aanvragen en regelen via centrale MUTAS (078/15 95 95)
3. Geen tussenkomst als het vervoer niet door centrale MUTAS is aangevraagd
4. Leden moeten enkel remgeld betalen als het vervoer via centrale MUTAS is aangevraagd
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