TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door de Socialistische Mutualiteit
De Voorzorg Antwerpen
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 - De Voorzorg Antwerpen: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Liggend, zittend
en rolwagen
ziekenvervoer

Vervoer met
personenwagen

Voorwaarden

Vervoer aangevraagd via de centrale MUTAS:
-

opname/ontslag/ambulante behandelingen in
het ziekenhuis

Vervoer niet aangevraagd via MUTAS:
-

met een personenwagen: enkel voor
consultaties, opname of ontslag in een

Terugbetaling

Vervoer aangevraagd via de centrale MUTAS:
-

Een deel van de kostprijs wordt rechtstreeks door het
ziekenfonds aan de centrale MUTAS betaald. Het resterende
bedrag, het persoonlijk aandeel, wordt door de patiënt
betaald.

Vervoer niet aangevraagd via MUTAS:
-

een terugbetaling van € 0,12 per km
max. van € 60 per kalenderjaar
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-

ziekenhuis of een erkend revalidatiecentrum
of donor bent voor tromboferese
voor controleonderzoeken van mindervaliden
door het ministerie van de Sociale Voorzorg
voor preventorium -, rustkuren of thermale
behandelingen in erkende centra

Je moet het ziekenfonds een attest bezorgen van het
ministerie of van het erkende centrum of een
behandelingsattest van het ziekenhuis
De terugbetaling wordt enkel via overschrijving op de
rekening van de patiënt gestort

Socialistische mutualiteit - De Voorzorg Antwerpen: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden
Vervoer aangevraagd via MUTAS:
-

Nierdialyse
-

Er moet al een tegemoetkoming vanuit de
verplichte ziekteverzekering zijn
Een attest van het nierdialysecentrum
nodig

Terugbetaling
Vervoer aangevraagd via MUTAS:
-

Je persoonlijk aandeel is € 5,00 per rit voor zittend of
rolwagen vervoer
Je persoonlijk aandeel is € 8,00 per rit voor liggend vervoer
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Vervoer niet aangevraagd via MUTAS:
-

Vervoer aangevraagd via MUTAS:
Radio- , radium- en
chemotherapie

-

Het moet gaan om een ambulante
kankerbehandeling
Er moet al een tegemoetkoming vanuit de
verplichte ziekteverzekering zijn
Een attest van het ziekenhuis nodig

€ 0,25 km/km bij opname of ontslag uit het ziekenhuis én
wanneer er geen terugbetaling vanuit de verplichte
ziekteverzekering is.
De terugbetaling bedraagt max. 60 euro per kalenderjaar

Vervoer aan gevraagd via MUTAS
-

Je persoonlijk aandeel is € 10,00 per rit voor zittend of
rolwagen vervoer
Je persoonlijk aandeel is € 16,00 per rit voor liggend vervoer

Vervoer niet aangevraagd via MUTAS:
-

-

€ 0,25 km/km bij opname of ontslag uit het ziekenhuis én
wanneer er geen terugbetaling vanuit de verplichte
ziekteverzekering is.
De terugbetaling bedraagt max. 60 euro per kalenderjaar

Vervoer aangevraagd via MUTAS:

CVA of hartrevalidatie

-

-

Je persoonlijk aandeel is € 15 per rit voor zittend vervoer
Je persoonlijk aandeel is € 20 per rit voor rolwagenvervoer
Je persoonlijk aandeel is € 30 per rit voor liggend vervoer

Vervoer niet aangevraagd via MUTAS:
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-

fysiorevalidatie

-

-

€ 0,12 km/km bij opname of ontslag uit het ziekenhuis én
wanneer er geen terugbetaling vanuit de verplichte
ziekteverzekering is.
De terugbetaling bedraagt max. 60 euro per kalenderjaar

-

Je persoonlijk aandeel is tegen kostprijs

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor lidmaatschap De VoorZorg Antwerpen
2. De tarieven gelden enkel op het Belgisch grondgebied
3. Je kan jezelf niet verplaatsen van of naar een ziekenhuis voor een opname of een consultatie
4. Je wordt vervoerd tussen je gewone verblijfplaats en het ziekenhuis of van een andere verblijfplaats naar het ziekenhuis bij ongeval
of plotse ziekte
5. Je moet het vervoer 24 uur op voorhand aanvragen via de dispatching (03 285 45 45). De tarieven zijn overeengekomen tussen MUTAS
(die het ziekenvervoer regelt) en het ziekenfonds.
6. Het vervoer moet plaatsvinden tussen 7u en 19u.
7. Jaarlijks instapgeld van € 15 betalen voor de vervoeren aan een persoonlijk aandeel
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