TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
door Neutraal ziekenfonds Vlaanderen
Januari 2020
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.

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen: niet-dringend ziekenvervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden

Terugbetaling

Welk vervoer?
Liggend

-

vervoer in het kader van opname en ontslag in
een erkend ziekenhuis
daghospitalisatie in een erkend ziekenhuis
opname en ontslag in een erkend hersteloord
kortverblijf in een erkende instelling

Welk vervoer?
Zittend en
rolstoelvervoer

-

vervoer in het kader van opname en ontslag in
een erkend ziekenhuis
daghospitalisatie in een erkend ziekenhuis

-

je betaalt € 30 remgeld per rit als gewoon verzekerde
je betaalt € 30 remgeld per rit als je een verhoogde
tegemoetkoming krijgt

-

Rolstoelvervoer: € 20 remgeld per rit voor zowel gewoon
verzekerde als voor personen met verhoogde
tegemoetkoming
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Eigen vervoer

-

opname en ontslag in een erkend hersteloord
kortverblijf in een erkende instelling

-

Enkel bij ambulante locomotorische
revalidatie in een erkend centrum indien geen
tussenkomst in de reiskosten voorzien is in de
verplichte ziekteverzekering

-

Zittend vervoer: € 15 remgeld per rit voor zowel gewoon
verzekerde als voor personen met verhoogde
tegemoetkoming

-

Bij ziekenhuisopname of ontslag ontvang je vanaf de 31ste
km € 0,10 per km

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen: specifiek vervoer
Welk vervoer?

Voorwaarden

Terugbetaling
-

Chemo- en
radiotherapie

-

Attest ziekenhuis vermelding chemo- of
radiotherapie

-

Ziekenwagen: € 16 per rit voor gewoon verzekerde en € 8
per rit voor personen met verhoogde tegemoetkoming.
Rolstoelvervoer: € 8 per rit voor gewoon verzekerde en € 4
per rit voor personen met verhoogde tegemoetkoming.
Zittend vervoer: € 8 per rit voor gewoon verzekerde en € 4
per rit voor personen met verhoogde tegemoetkoming.

Zittend vervoer:
Hemodialyse

-

Attest van dialysecentrum

je betaalt € 4 remgeld per rit als gewoon verzekerde
je betaalt € 2 remgeld per rit voor personen met verhoogde
tegemoetkoming
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Rolwagen:
-

je betaalt € 4 remgeld per rit als gewoon verzekerde
je betaalt € 2 remgeld per rit voor personen met verhoogde
tegemoetkoming
Liggend vervoer:

Nabehandeling bij
orgaantransplantatie
Pluridisciplinaire en
cardiale revalidatie

-

-

Attest ziekenhuis

Attest ziekenhuis of revalidatiecentrum

-

je betaalt € 8 remgeld per rit als gewoon verzekerde
je betaalt € 4 remgeld per rit voor personen met verhoogde
tegemoetkoming.

-

Deze volgen dezelfde tussenkomsten als voor het normale
niet-dringend ziekenvervoer

-

Bij eigen vervoer ontvang je € 0,10 per km
Indien het vervoer aangevraagd is via MUTAS, is dit dezelfde
tussenkomst als voor het normale niet-dringend
ziekenvervoer.

Procedure/voorwaarden om terugbetaling te verkrijgen
1. Bijdrage betaald voor lidmaatschap Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
2. Niet-dringend vervoer altijd aanvragen via de centrale MUTAS (078/15 95 95). Als je het vervoer niet via MUTAS aanvraagt, zal je een
mindere tussenkomst ontvangen. Er is een verminderde tussenkomst van 25% van de gefactureerde kilometer voor de gewone
verzekerde en 30% van de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
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