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De Belgische
gezondheidszorg
België heeft één van de beste gezondheidszorgsystemen ter wereld.
Onze gezondheidszorg is gebaseerd op het solidariteitsprincipe en
is toegankelijk voor alle burgers. Bovendien heeft de overheid tal
van maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ook de meest
behoeftigen er een beroep op kunnen doen.

De verplichte verzekering
Elke burger heeft recht op de Verzekering voor Geneeskundige
Verzorging en Uitkeringen (VGVU), ook wel verplichte verzekering
genoemd, op voorwaarde dat hij aangesloten is bij de Sociale
Zekerheid. Deze verzekering waarborgt hem de gedeeltelijke of
volledige terugbetaling van zijn geneesmiddelen, medische kosten en
ziekenhuiskosten. Wie gedwongen wordt om gedurende een relatief
lange periode te stoppen met werken (arbeidsongeschiktheid), krijgt
van de VGVU ook een vervangingsinkomen, om het verlies van
beroepsinkomsten te compenseren.

RIZIV en ziekenfondsen
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
beheert en controleert de VGVU op federaal niveau. Het zijn
echter de ziekenfondsen (1) die dag in dag uit de gezondheidskosten
terugbetalen aan hun leden en/of hen vergoedingen uitkeren in geval
van arbeidsongeschiktheid.
Vandaar dat u lid moet zijn van een ziekenfonds (2) om te kunnen
profiteren van de VGVU.
(1)

Hoewel veel mensen spreken van 'mutualiteit', is de juiste term wel degelijk 'ziekenfonds'.

(2)

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een openbare socialezekerheidsinstelling. Ze biedt alle prestaties van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, net als de ziekenfondsen, maar binnen het kader van een
overheidsstatuut. De Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding fungeert als
ziekenfonds voor haar leden.

Andere ziekteverzekeringen
De verplichte verzekering betaalt niet alle gezondheidskosten terug.
Vandaar dat de ziekenfondsen twee andere types verzekeringen
aanbieden:
• De aanvullende verzekering financiert een deel van de kosten
en prestaties die niet terugbetaald worden door de verplichte
verzekering. Ze kan ook een reeks voordelen bevatten,
zoals een bijdrage in de kosten van een sportabonnement,
preventietests, oppas van zieke kinderen, zorgverblijf, optiek,
alternatieve geneeswijzen enz. De omvang van de bijdrage en het
dienstenaanbod verschillen per ziekenfonds.
• De hospitalisatieverzekering betaalt een groter deel terug van
de kosten die de patiënt nog moet betalen na tussenkomst van
de VGVU en de aanvullende verzekering in het kader van een
hospitalisatie. Elk ziekenfonds bepaalt zelf het bedrag van de
bijdrage voor deze verzekering en de aangeboden voordelen.

GOED OM TE wETEN
Kinderen worden beschouwd als ten laste van hun ouders
en zijn bijgevolg automatisch lid van hun ziekenfonds. Zodra
ze 25 jaar worden, afgestudeerd zijn of recht hebben op een
werkloosheidsuitkering, moeten ze zich aansluiten bij een
ziekenfonds van hun keuze.
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Terugbetaling:
de basisprincipes
Consulten, doktersbezoeken, medische onderzoeken, technische
handelingen, behandelingen, ziekenhuisopnames … Kankerpatiënten
worden met heel wat kosten geconfronteerd.
Alvorens de statuten te bespreken die een aantal bijkomende rechten,
kortingen en voordelen inhouden, willen we in de eerste plaats de
algemene terugbetalingsregels in de gezondheidszorg nog even op
een rijtje zetten.

De financiële tegemoetkoming in de
gezondheidszorg
Bij elk bezoek van of consult bij een zorgverlener (huisarts, specialist,
kinesitherapeut enz.) krijgt de patiënt een getuigschrift voor
verstrekte hulp, d.w.z. een document waarop de uitgevoerde prestatie
staat vermeld.
De patiënt moet dit getuigschrift vervolgens overhandigen aan of
opsturen naar zijn ziekenfonds. Dat stort dan het terug te betalen
bedrag op de bankrekening van zijn aangesloten lid.
De terugbetaling gebeurt op basis van een lijst van medische
behandelingen en prestaties die opgesteld en erkend zijn door het
RIZIV: de 'nomenclatuur'. Bij elk type zorg hoort een code die verwijst
naar een honorariumtarief en een financiële tegemoetkoming van
het ziekenfonds.

wat is het remgeld?
Slechts weinig medische behandelingen en prestaties worden volledig
terugbetaald door het ziekenfonds. Na bijdrage van het ziekenfonds
blijft een deel van de rekening nog ten laste van de patiënt. Dit
resterende bedrag noemen we het remgeld of de eigen bijdrage.
Opgelet: eventuele supplementen (1) zijn altijd ten laste van de patiënt.

Extra vergoedingen?
Tot zo ver het algemene terugbetalingssysteem. Bij de behandeling
van ziekten als kanker liggen de gezondheidskosten vaak
echter hoger dan wat het ziekenfonds terugbetaalt … Gelukkig
voor de patiënten bestaan er verschillende statuten die, als ze
toegekend worden, recht geven op een verhoogde bijdrage in de
gezondheidskosten: OMNIO, RVV, MAF, GMD, erkenning van handicap
en binnenkort ook het statuut van chronisch zieke.

(1)

Een honorariumsupplement is een bedrag dat een zorgverlener u kan aanrekenen boven op
het basistarief van een prestatie, en dat meestal uitgedrukt wordt in een percentage. Sinds
1 januari 2013 mogen ziekenhuisartsen u geen honorariumsupplementen meer factureren als
u in een meer- of een tweepersoonskamer verblijft, behalve in dagopname.

De Belgische gezondheidszorg mag dan al één van de beste zijn ter
wereld, ze zit complex in elkaar. Er bestaan verschillende statuten die
het dagelijks leven van kankerpatiënten kunnen vergemakkelijken,
maar niet iedereen heeft er automatisch recht op. Bovendien
verschillen de terugbetalingen, voordelen en kortingen per
ziekenfonds en zelfs per Gewest. De maatschappelijk werk(st)er is het
best geplaatst om patiënten en hun omgeving te informeren over hun
rechten en hen te helpen om ze te doen naleven.

wat kan een maatschappelijk werk(st)er
doen?
De maatschappelijk werk(st)er stelt zich niet in de plaats van de patiënt,
maar kan hem helpen, begeleiden en informeren over allerlei materies:
• Het financiële aspect van de gezondheidszorg: kosten,
terugbetalingen, bijzondere statuten, fiscale voordelen enz.
• De instellingen bij wie de patiënt kan of moet aankloppen om
bepaalde vormen van steun te krijgen.
• Vragen en problemen in verband met de beroepssituatie van de
patiënt: ziekteverlof, medische parttime enz.
• Administratieve stappen.
• Toegang tot gezondheidszorg.
• Patiëntenrechten.
• Materiële uitrusting (bij thuiszorg bijvoorbeeld).
• Enz.

ALGEMEEN
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De maatschappelijk
werk(st)er:
een waardevolle
bondgenoot

GOED OM TE wETEN
Niet alle sociale en financiële steunmaatregelen worden
automatisch toegekend. Sommige moet de patiënt uitdrukkelijk
aanvragen. De maatschappelijk werk(st)er is het best geplaatst
om hem daarbij te helpen.

wanneer moet u een beroep doen op een
maatschappelijk werk(st)er?
De patiënt kan een maatschappelijk werk(st)er inschakelen in elke
fase van zijn medisch parcours: meteen na de diagnose, tijdens de
behandeling, bij een ziekenhuisopname enz.
In tegenstelling tot andere prestaties is de hulp van een
maatschappelijk werk(st)er altijd gratis, of het nu gaat om een
afspraak, een huisbezoek of een telefoongesprek.

HOE MAAkT u EEN AFSpRAAk?
• In het ziekenhuis: als de patiënt niet van bij zijn opname een
afspraak krijgt aangeboden, kan hij er één maken met de
maatschappelijk werk(st)er van het ziekenhuis of de dienst
waar hij behandeld wordt.
• Bij het ziekenfonds: op de website van elk ziekenfonds vindt
u ook de contactgegevens van de sociale dienst. De patiënt
kan ook een afspraak maken wanneer hij langsgaat bij zijn
ziekenfondskantoor, of een huisbezoek aanvragen.
• Bij het OCMW: de patiënt vraagt gewoon de gegevens van
zijn OCMW op bij zijn gemeenteadministratie.
• Andere: ook thuiszorgorganisaties, het RIZIV, gewestelijke
agentschappen voor hulp aan personen met een handicap
enz. hebben maatschappelijk werk(st)ers in dienst.

ALGEMEEN
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SIS-kaart of
identiteitskaart?
Tot nog toe kon een zorgverlener (arts, ziekenhuis, apotheker
enz.) aan de hand van de SIS-kaart nagaan of de patiënt in orde
was met zijn ziekte- en invaliditeitsverzekering en/of hij recht
had op een bijzonder statuut bij zijn ziekenfonds (RVV, OMNIO,
derdebetalersregeling enz.).

Vaarwel SIS-kaart!
Vanaf 1 januari 2014 wordt de SIS-kaart vervangen door de
identiteitskaart. Voordeel voor de patiënt? Hij hoeft niet langer
naar zijn ziekenfonds te gaan om zijn statuut te actualiseren:
de verzekerbaarheid – d.w.z. het recht op terugbetaling van
gezondheidszorg – wordt automatisch bijgewerkt en kan nagegaan
worden op de identiteitskaart, dankzij een rechtstreekse link met
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een database die de
gegevens van alle burgers bevat.
Tijdens een overgangsperiode, die nog duurt tot eind 2015, kunnen
de SIS-kaart en de identiteitskaart allebei worden gebruikt.
Voorzorgshalve is het aan te raden om tot dan uw SIS-kaart te
bewaren, in afwachting dat alle zorgverleners toegang hebben tot uw
gegevens.

wie mag de gegevens van uw
identiteitskaart inkijken?
De gegevens worden dus niet opgeslagen op de identiteitskaart,
maar worden via een beveiligd datanetwerk uitgewisseld tussen de
ziekenfondsen en de zorgverleners. De toegang is voorbehouden
voor zorgverleners die zich vooraf authentificeren via het e-Healthplatform. Ambtenaren, politiemannen en arbeidsgeneesheren hebben
dan ook GEEN toegang tot deze gegevens.

En wie geen identiteitskaart heeft?
Verschillende categorieën personen hebben geen Belgische
identiteitskaart:
• kinderen onder de 12 jaar,
• buitenlandse ingezetenen,
• gepensioneerden die hun bijdragen betaald hebben in België, maar
in het buitenland verblijven,
• grensarbeiders.
Zij zullen van hun ziekenfonds een andere kaart krijgen, de
zogenaamde ISI+-kaart.

wAT MOET u pRECIES DOEN?
Niets! De vervanging van de ene kaart door de andere en
de bijwerking van de gegevens gebeuren automatisch. De
ziekenfondsen leveren geen nieuwe SIS-kaarten meer af en
zullen een ISI+-kaart opsturen naar de betrokken personen.

Sommige bevolkingscategorieën hebben dankzij hun RVV-statuut
(Rechthebbende op de Verhoogde (Verzekerings)tegemoetkoming),
vroeger WIGW genoemd, recht op hogere terugbetaling van
hun gezondheidszorg (doktersconsulten, geneesmiddelen,
ziekenhuiskosten enz.), en op bepaalde sociale voordelen.
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Ook de personen ten laste van de houders van dit statuut genieten
dit voordeel.

STATuTEN EN VOORDELEN

Het RVV-statuut

wie komt in aanmerking voor het
RVV-statuut?
• Gepensioneerden.
• Weduwen en weduwnaars.
• Als resident ingeschreven van 65 jaar en ouder.
• Wezen.
• Invaliden.
• Personen met een handicap die geen recht hebben op financiële
steun.
• Langdurig werklozen.
• Eenoudergezinnen.
• Ambtenaren die sinds meer dan een jaar in disponibiliteit gesteld
zijn om gezondheidsredenen.
• Militairen die sinds meer dan een jaar zonder werk zitten om
gezondheidsredenen.
• Leden van een religieuze gemeenschap (monniken, zusters enz.)
van 65 jaar en ouder.
Deze categorieën kunnen aanspraak maken op het RVV-statuut,
op voorwaarde dat hun inkomsten van de maand vóór de aanvraag
niet hoger liggen dan een bepaald plafond (met controle van de
voorwaarden het daaropvolgende jaar).

Automatische toekenning van het
RVV-statuut
Personen die één van de volgende sociale voordelen genieten,
hebben er integendeel automatisch recht op:
• een integratie-inkomen of OCMW-steun,
• een inkomensgarantie ouderen (IGO),
• een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratieuitkering voor personen met een handicap,
• erkenning van de handicap van een kind,
• inschrijving bij het ziekenfonds als niet-begeleide buitenlandse
minderjarige.

Hoe krijgt u het RVV-statuut?
De procedure is dezelfde als voor het OMNIO-statuut (zie 7). De
aanvrager heeft recht op het RVV-statuut vanaf de dag dat hij een
verklaring op erewoord ondertekent.

GOED OM TE wETEN
Aanvragers zijn in hun verklaring op erewoord maar beter
eerlijk over hun inkomsten! 'Valsspelers' moeten niet alleen de
ten onrechte gekregen voordelen terugbetalen, maar krijgen
er ook nog eens een boete bovenop. Een goed verstaander …

Het OMNIO-statuut geeft personen met een laag inkomen recht op
hogere terugbetalingen van hun gezondheidszorg (doktersconsulten,
geneesmiddelen, ziekenhuiskosten enz.), en op bepaalde sociale
voordelen.
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wie komt in aanmerking voor het
OMNIO-statuut?
Personen die al langer dan 6 maanden stempelen of arbeidsongeschikt zijn, alleenstaanden met kinderen, of patiënten (of hun
gezin) met een laag inkomen, kunnen het OMNIO-statuut aanvragen.
Een voorbeeld: een alleenstaande van wie het bruto jaarinkomen in
2012 niet hoger lag dan € 16.306,86 kon in 2013 aanspraak maken op
het OMNIO-statuut. Bestond zijn gezin uit verschillende personen, dan
werd dit plafond verhoogd met € 3.018,84 per bijkomende persoon.
We wijzen erop dat alle inkomsten van alle personen van het OMNIOgezin in rekening gebracht worden. Een OMNIO-gezin bestaat altijd
uit alle personen die op 1 januari van het aanvraagjaar gedomicilieerd
zijn op hetzelfde adres (ongeacht of ze familiebanden hebben).
Heeft de patiënt al recht op verhoogde tegemoetkoming (RVV, zie
dan komt hij niet meer in aanmerking voor het OMNIO-statuut.

GOED OM TE wETEN
Een stap naar administratieve vereenvoudiging: vanaf 1 januari
2014 smelten het RVV- en het OMNIO-statuut samen. In de praktijk zal dat weinig veranderen, want de toekenningsvoorwaarden
blijven dezelfde. Het verschil is dat de belastingadministratie
vanaf 2015 zal samenwerken met het RIZIV, dat op zijn beurt de
ziekenfondsen zal informeren, om de rechthebbenden gemakkelijker op te sporen en op de hoogte te brengen.

STATuTEN EN VOORDELEN

Het OMNIO-statuut

6),

Vanaf wanneer?
Het recht op het OMNIO-statuut gaat in op de eerste dag van
het kalenderkwartaal waarin het ziekenfonds het volledige
aanvraagdossier heeft ontvangen. Een voorbeeld: indien de persoon
een geldige aanvraag indient tussen 1 april en 30 juni 2014, gaat het
recht op het OMNIO-statuut in vanaf 1 april 2014. Dat recht blijft in
principe behouden tot het eind van het jaar na het aanvraagjaar, met
andere woorden: in dit geval tot einde december 2015.

HOE VERkRIjGT u HET OMNIO- OF HET
RVV-STATuuT?
1) In de eerste plaats moet de patiënt de bewijsstukken
voorleggen van het bruto jaarinkomen van alle gezinsleden
tijdens het jaar vóór het aanvraagjaar (kopie van het laatste
aanslagbiljet, kopie van de loonfiches, attesten van de
werkloosheidskas enz.). Doet hij zijn aanvraag in 2014, dan
tellen dus de inkomsten uit 2013.
2) De patiënt vult een aanvraagformulier 'Verklaring op
erewoord' in, dat hij kan krijgen bij en overhandigt aan zijn
ziekenfonds.
3) Voldoet hij aan alle voorwaarden, dan kent zijn ziekenfonds
hem het OMNIO- of RVV-statuut toe. Hij wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gebracht.
4) Het nieuwe statuut van de patiënt en van zijn gezinsleden
wordt automatisch aangepast op hun identiteitskaart
(zie 5).

Hogere terugbetalingen
• Lager remgeld voor consulten bij verschillende zorgverleners: arts,
kinesitherapeut, tandarts enz.
• Lager remgeld voor verblijfskosten in het ziekenhuis (1).
• Hogere terugbetaling van geneesmiddelen.

€ 1 per consult?
RVV- en OMNIO-rechthebbenden kunnen aan hun arts vragen om
het derdebetalerssysteem (zie 14) toe te passen bij zijn consulten.
Ze betalen dan alleen hun remgeld (nog te betalen eigen bijdrage na
tussenkomst van de ziekteverzekering).
Een voorbeeld: een consult bij een erkende geaccrediteerde huisarts
kost € 24,15. Het ziekenfonds betaalt daarvan € 23,15 terug met GMD
(zie 11) en € 22,65 zonder GMD. Een patiënt met het OMNIO-statuut
betaalt slechts € 1 als hij een GMD heeft en € 1,5 als hij er geen heeft.

(1)

RVV- en OMNIO-rechthebbenden komen automatisch in aanmerking voor de Maximumfactuur
(MAF, zie 12). Bovendien mogen niet-geconventioneerde artsen (zie 17) hen
geen honorariumsupplementen aanrekenen bij ziekenhuisopname op een meer- of
tweepersoonskamer.

STATuTEN EN VOORDELEN

Personen met het RVV- en het OMNIO-statuut hebben recht op tal
van financiële en sociale voordelen.
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De RVV- en OMNIOvoordelen

Andere voordelen
Daarnaast komen RVV- en OMNIO-rechthebbenden in aanmerking
voor een reeks andere voordelen:
• lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering (alleen in
Vlaanderen),
• korting op het openbaar vervoer (zie

45 en 46),

• lagere telefoon- en internettarieven bij sommige operatoren
(zie 39),
• minder of zelfs geen provincie- of gemeentebelastingen (zie
• verwarmingstoelagen (zie
• enz.

38),

42),

Federale steunmaatregelen
Op federaal niveau kan de Directie-Generaal (DG) Personen met
een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid de volgende federale
steunmaatregelen toekennen:
• een officiële erkenning van de handicap,
• bijzondere tegemoetkomingen: inkomensvervangende
tegemoetkomingen (IVT), integratietegemoetkomingen (IT) of
tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden,
• fiscale en sociale voordelen.
Meer info op www.handicap.fgov.be.

GOED OM TE wETEN
De gewestelijke instellingen en de DG Personen met een
Handicap staan los van elkaar. Het is niet noodzakelijk om
op federaal niveau erkend te worden als persoon met een
handicap om aanspraak te maken op bepaalde gewestelijke
steunmaatregelen en omgekeerd.

STATuTEN EN VOORDELEN

Een handicap wordt gedefinieerd als de duurzame aantasting van de
lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke capaciteiten van een persoon,
wat zijn mogelijkheden voor sociale en beroepsintegratie beperkt.
Door zijn ziekte en/of bepaalde behandelingen kan een kankerpatiënt
vragen om erkend te worden als persoon met een handicap en op
die manier een reeks financiële, materiële en/of sociale voordelen
genieten.

9

Het statuut
'persoon met een
handicap'

Gewestelijke steunmaatregelen
Op gewestelijk niveau bieden verschillende instellingen steun
aan om het dagelijks leven van personen met een handicap te
vergemakkelijken: tewerkstelling, opleiding, aankoop van materiaal
enz. Ze subsidiëren ook diensten die hen opvangen, opleiden,
tewerkstellen, adviseren en begeleiden.
• In Vlaanderen → Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH): www.vaph.be.
• In Brussel

→ Vlaamse Gemeenschapscommissie - Brussels
aanmeldingspunt voor personen met een
Handicap (BRAP): www.brap.be.
Personne Handicapée Autonomie Recherchée
(PHARE): www.phare.irisnet.be

• In Wallonië

→ Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes
Handicapées (AWIPH): www.awiph.be

HOE VERLOOpT DE
ERkENNINGSpROCEDuRE VOOR
pERSONEN MET EEN HANDICAp?
1) De persoon gaat naar de gemeente om een aanvraag in te
dienen, die dan elektronisch doorgestuurd wordt naar de DG
Personen met een Handicap.
2) De aanvrager krijgt van de gemeentebediende een
ontvangstbevestiging van zijn aanvraag, plus ook een aantal
documenten, waaronder een verklaring en een in te vullen
formulier 'Evaluatie van de handicap'. Deze documenten
moeten binnen de maand worden teruggestuurd naar de
DG Personen met een Handicap.
3) De DG Personen met een Handicap onderzoekt het dossier
en maakt een afspraak met de persoon in een medisch
centrum, om de handicap te evalueren.
4) De DG neemt haar beslissing en stuurt die naar de
betrokkene. Als zijn handicap erkend wordt, ontvangt hij een
'Attest van erkenning van handicap', plus de documenten die
hem recht geven op diverse financiële en sociale voordelen.

Alle kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap of een ernstige
aandoening hebben tegen bepaalde voorwaarden recht op verhoogde
gezinsbijslag. Die komt boven op de maandelijks gestorte gewone
gezinsbijslag. Kinderen met kanker hebben daar mogelijk recht op.

Evaluatie van de handicap of de aandoening
De handicap of de aandoening van het kind moeten voldoen aan
wettelijke criteria. Deze criteria worden gecontroleerd door de DirectieGeneraal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid,
en geëvalueerd door één van hun artsen. Die onderzoekt drie pijlers:
• Pijler nr. 1: de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap
of de aandoening.
• Pijler nr. 2: de gevolgen van de handicap of de aandoening voor
de participatie van het kind aan het dagelijkse leven (mobiliteit,
leervermogen, lichaamshygiëne enz.).
• Pijler nr. 3: de gevolgen van de handicap of de aandoening van
het kind voor het gezin, d.w.z. zijn ouders (medische behandeling,
noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing van de omgeving enz.).
De arts kent aan elke pijler punten toe. Het kind heeft recht op
verhoogde gezinsbijslag indien het minstens 4 punten scoort voor
de 1ste pijler of minstens 6 punten voor de 3 pijlers samen. Sinds
1 december 2012 verschillen de toegekende bedragen van € 79,17 tot
€ 527,80, afhankelijk van het aantal verzamelde punten en dus van de
ernst van de handicap of de aandoening.

GOED OM TE wETEN
We herinneren eraan dat de gezinsbijslagen niet dezelfde zijn voor
werknemers als voor zelfstandigen. Toch hebben zelfstandigen
eveneens recht op verhoogde gezinsbijslag, volgens hetzelfde
principe als hierboven toegelicht. Meer info op www.riziv.be.
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De verhoogde
gezinsbijslag

Beroep en verlenging
Als de ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de DirectieGeneraal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid,
kunnen ze beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van hun
woonplaats.
De verhoogde gezinsbijslag wordt toegekend voor één jaar en
jaarlijks opnieuw geëvalueerd door de Directie-Generaal Personen
met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

HOE VERkRIjGT u EEN VERHOOGDE
GEZINSBIjSLAG?
1) De ouder neemt contact op met zijn kas voor gezinsbijslag.
De kas geeft de aanvraag door aan de Directie-Generaal
voor Personen met een Handicap van de FOD Sociale
Zekerheid, die de nodige formulieren opstuurt.
2) De ouder en de behandelende arts van het kind vullen de
verschillende documenten in, die verstuurd worden naar de
FOD Sociale Zekerheid.
3) De medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid nodigt
het kind uit voor een onderzoek en deelt vervolgens zijn
beslissing mee aan de ouders en de kas voor gezinsbijslag.
4) De kas voor gezinsbijslag voert de beslissing uit en brengt
de ouder hiervan op de hoogte.
Het eventuele supplement wordt betaald vanaf de maand
volgend op de datum die vermeld staat in de beslissing van de
medische dienst.

Een RVV-statuut voor het kind
Kinderen met recht op verhoogde gezinsbijslag komen ook in
aanmerking voor het RVV-statuut en een reeks andere voordelen
(zie 8) tijdens de periode van erkenning van de handicap. De ad
hoc-formulieren worden door de kas voor gezinsbijslag opgestuurd
naar de verschillende instanties.

kostprijs en geldigheidsduur van een
GMD
Het GMD is gratis. De patiënt betaalt bij opening van het dossier een
bepaald bedrag aan zijn huisarts (€ 28,15 op 1 januari 2011), dat zijn
ziekenfonds hem volledig terugbetaalt. Idem voor de verlenging van
het dossier.

GOED OM TE wETEN
Sinds april 2011 komen personen tussen 45 en 75 jaar in
aanmerking voor het GMD+, een preventiemodule en een
gezondheidsbalans bij hun huisarts, die zes belangrijke
preventiepunten checkt. Het GMD+ kost slechts € 10 en wordt
volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

STATuTEN EN VOORDELEN

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) wordt bijgehouden door de
huisarts, die er alle medische gegevens van de patiënt in bundelt:
antecedenten (voorgeschiedenis), ondergane ingrepen, chronische
ziekten, huidige behandelingen, onderzoeksresultaten van andere
artsen enz. Wat is nu het nut van zo'n dossier? Het waarborgt niet
alleen een betere individuele begeleiding en een beter overleg
tussen artsen, maar biedt ook tot 30% meer terugbetaling voor een
consult bij de huisarts (in zijn praktijk of voor een huisbezoek). Het
terugbetalingstarief waarop het GMD recht geeft, hangt af van de
categorie van de houder: jonger dan 10 jaar, tussen 10 en 75 jaar,
ouder dan 75 jaar, chronisch zieke of palliatieve patiënt.
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Het Globaal
Medisch Dossier
(GMD)

Het GMD blijft geldig tot aan het einde van het tweede kalenderjaar
volgend op het openingsjaar. Een voorbeeld: een GMD dat geopend is
op 21 januari 2014 blijft geldig tot 31 december 2016.
Sommige ziekenfondsen bieden bijkomende voordelen bij een GMD.
Die kunnen gaan tot de volledige terugbetaling van de remgelden.

Opgelet bij verandering van arts!
Indien de patiënt een andere huisarts raadpleegt dan de arts die zijn
GMD beheert, heeft hij in principe geen recht op korting … tenzij die
andere arts binnen een groepering van artsen (1) werkt waarvan ook
de arts deel uitmaakt die het GMD beheert.
Is dat niet het geval, dan heeft de patiënt er alle belang bij om aan die
andere arts te vragen om alle nodige gegevens door te sturen naar
zijn huisarts, zodat die zijn GMD kan aanvullen.
Opmerking: de patiënt kan op elk moment van huisarts veranderen.
Hij hoeft daarvoor zijn nieuwe huisarts alleen maar te melden dat
hij voortaan zijn GMD door hem wil laten beheren. Deze nieuwe
arts onderneemt dan zelf de nodige stappen bij zijn collega voor de
overdracht van het patiëntendossier.

HOE MOET EEN GMD AANGEVRAAGD
wORDEN?
Het volstaat dat de patiënt tijdens een consult (in de praktijk
van de arts of tijdens een huisbezoek) aan zijn huisarts
vraagt om een GMD te openen. De ouder van een kind of van
een palliatieve patiënt mag eveneens vragen om een GMD
te openen in zijn plaats. De arts en het ziekenfonds zullen
vervolgens het GMD eventueel verlengen.

(1)

Een groepering van artsen kan evengoed een groepspraktijk zijn als een andere feitelijke
vereniging tussen verschillende artsen die een gemeenschappelijke activiteit uitoefenen. In
een wijkgezondheidscentrum bijvoorbeeld.

Zodra de medische remgelden dit maximumbedrag in de loop
van het jaar bereiken, worden de medische kosten van de patiënt
terugbetaald tegen 100% van het RIZIV-tarief (behalve de
honorariumsupplementen van niet-geconventioneerde artsen).
Dit systeem is ingevoerd om te vermijden dat personen die lijden aan
een ernstige, frequente of langdurige ziekte zoals kanker, zouden
worden bedolven onder de gezondheidsfacturen.

welke kosten komen in aanmerking?
Bij de berekening van de MAF komen de remgelden in aanmerking
voor:
• de prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten,
verpleegkundigen en andere zorgverleners,
• geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C, en magistrale
bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf bereidt),
• technische prestaties (operaties, radiologie,
laboratoriumonderzoeken, technische tests enz.),
• de dagprijs van een opname in een algemeen ziekenhuis (beperkt
tot 365 dagen in een psychiatrisch ziekenhuis),
• het geneesmiddelenforfait in geval van ziekenhuisopname,
• enterale sonde- of stomavoeding voor jongeren onder de 19 jaar,
• endoscopisch en viscerosynthesemateriaal,
• de afleveringsmarges (supplement) voor implantaten,
• orthodontie en griepvaccins voor 50-plussers en chronisch zieken.

STATuTEN EN VOORDELEN

De Maximumfactuur (MAF) is een systeem dat elk gezin de waarborg
biedt dat het een bepaald jaarbedrag voor gezondheidskosten niet
overschrijdt.
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De Maximumfactuur
(MAF)

HOE GEBEuRT DE TERuGBETALING?
De ziekenfondsen houden de medische kosten bij van al hun
leden. Indien die het maximumbedrag van het jaar in kwestie
overschrijden, betalen ze hen die automatisch elke maand
terug. De patiënt hoeft dus niets te doen en krijgt bij de eerste
terugbetaling in het kader van de MAF een attest van zijn
ziekenfonds.

Er bestaan twee types Maximumfacturen: de inkomens-MAF en de
sociale MAF.

De inkomens-MAF
De inkomens-MAF hangt af van het gezinsinkomen: hoe hoger dat is,
hoe hoger het toe te passen plafond.
Het jaarinkomen van drie jaar geleden geldt daarbij als criterium.
De belastingadministratie geeft het rechtstreeks door aan de
ziekenfondsen.
De inkomensschijven en de plafonds zijn terug te vinden op
de websites van het RIZIV (rubriek Burger > Medische kosten >
Maximumfactuur) en de ziekenfondsen.

De sociale MAF
De sociale MAF wordt toegekend aan RVV- en OMNIOrechthebbenden (zie 6 en 7). Deze terugbetaling is gebaseerd op
hun statuut, niet op hun inkomen.
De remgelden worden voor 100% terugbetaald zodra het plafond van
€ 450 (aan remgelden) bereikt is.
Sinds 1 januari 2009 bedraagt dat plafond echter € 350 wanneer een
gezinslid individueel € 450 aan remgelden heeft betaald tijdens de
twee voorgaande kalenderjaren.

STATuTEN EN VOORDELEN

De Maximumfactuur (MAF) biedt elk gezin de waarborg dat het niet
meer moet uitgeven voor zijn gezondheidszorg dan een bepaald
bedrag (plafond). Indien zijn medische kosten dit maximumbedrag
bereiken in de loop van het jaar, worden de resterende medische
kosten volledig terugbetaald.
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De verschillende
MAF's

Andere begunstigden
Daarnaast bestaan er nog een aantal niet-inkomensgebonden
bijzondere maatregelen waardoor bepaalde categorieën personen
eveneens profiteren van de sociale MAF:
• Kinderen onder de 19 jaar. De MAF bedraagt in principe altijd
€ 650, ongeacht het gezinsinkomen. Het gaat hier om een
individueel recht. Wanneer het kind gedurende de twee voorgaande
kalenderjaren individueel € 450 aan remgelden heeft verzameld,
bedraagt de MAF € 550.
• Gezinnen die hun inkomen sterk zien dalen, komen in aanmerking
voor de sociale MAF. Ze moeten daarvoor een aanvraag indienen bij
hun ziekenfonds.
• Ook chronisch zieken, zoals kankerpatiënten, kunnen profiteren van
de sociale MAF. Indien een individueel gezinslid gedurende twee
opeenvolgende jaren € 450 aan remgelden moet betalen, wordt het
remgeldplafond voor het hele gezin met € 100 verlaagd voor het
volgende jaar.

GOED OM TE wETEN
Sommige RVV-rechthebbenden vallen niet onder de criteria
van de sociale MAF. Het gaat meer bepaald om:
• Kinderen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag,
• Personen met een handicap die een
integratietegemoetkoming krijgen, maar van wie de partner
een inkomen heeft.

De zorgverlener (arts, tandarts …) of de zorginstelling (ziekenhuis)
van hun kant laten zich rechtstreeks terugbetalen door het
ziekenfonds van de patiënt.

wie heeft recht op de sociale
derdebetalersregeling?
Bij een zorgverlener (arts, tandarts, kinesitherapeut enz.) komen
verschillende bevolkingscategorieën in aanmerking voor de sociale
derdebetalersregeling:
• rechthebbenden op de inkomensgarantie ouderen (IGO),
• rechthebbenden op de integratietegemoetkoming,
• RVV-begunstigden,
• rechthebbenden op een uitkering voor personen met een handicap,
• rechthebbenden die zich af en toe in een individuele financiële
noodsituatie bevinden,
• personen die sinds meer dan 6 opeenvolgende maanden volledig
werkloos zijn (alleenstaanden of gezinshoofden),
• enz.
Door de overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen te
ondertekenen, verbinden geconventioneerde huisartsen zich
ertoe om in het algemeen de sociale derdebetalersregeling toe te
passen voor alle medische prestaties, wanneer de patiënt dat heeft
aangevraagd. Niet-geconventioneerde artsen kunnen dezelfde
procedure volgen … of niet!

STATuTEN EN VOORDELEN

Dankzij het derdebetalerssysteem hoeft de patiënt het volledige
bedrag van bepaalde prestaties niet voor te schieten. Met andere
woorden: in plaats van eerst alles te betalen en vervolgens een
deel terugbetaald te krijgen, betaalt de patiënt – maar dan wel
onmiddellijk – slechts het deel voor eigen rekening, met name het
remgeld en de eventuele honorariumsupplementen.
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De derdebetaler

wanneer de derdebetalersregeling
automatisch geldt
Bij de apotheker profiteert iedereen automatisch van de
derdebetalersregeling voor terugbetaalbare geneesmiddelen
die voorgeschreven worden door een arts. In dat geval betaalt
u alleen het remgeld, eventueel op vertoon van uw SIS-kaart of
identiteitskaart (zie 5), als bewijs dat u in orde bent met uw
ziekenfonds.
Ook na een ziekenhuisopname betaalt de patiënt alleen het remgeld,
plus eventuele supplementen. Het ziekenfonds stort het saldo
rechtstreeks door aan het ziekenhuis.

Sofhea
Sofhea is een niet-gesubsidieerde vzw die patiënten met een
hematologische aandoeningen zoals leukemie, lymfeklierkanker
of de ziekte van Kahler (Sofhea staat dan ook voor Sociaal Fonds
voor Hematologische aandoening) psychologisch en financieel
wil bijstaan. Indien patiënten bijvoorbeeld de hoge kosten van
hun therapie niet kunnen dragen, voorziet Sofhea tussenkomst
in hospitalisatierekeningen, medicatie-opleg, vervoerskosten,
revalidatie- en reïntegratiekosten. Dat gebeurt op basis van een
sociaal verslag via de sociale dienst van het ziekenhuis.
Sofhea steunt ook het wetenschappelijk onderzoek naar
hematologische aandoeningen en heeft in dat kader aan de KU
Leuven de Clinical Research Unit Hematologie (CRUH) helpen
oprichten.

Het kankerfonds
Het Kankerfonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker kan een
eenmalige steun toekennen, op basis van criteria als het
gezinsinkomen, andere tegemoetkomingen, de verhouding tussen
minimale medische oplegkosten en inkomen …
De patiënt kan de steun niet zelf aanvragen. Alleen sociale
diensten van ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, CAW, Sociaal Huis,
thuiszorgorganisaties, gemeentes en bedrijven kunnen een aanvraag
indienen. Dit kan via de website (www.kankerfonds.be, enkel
toegankelijk met een wachtwoord).

STATuTEN EN VOORDELEN

Verschillende privé-initiatieven kunnen kankerpatiënten financieel
tegemoetkomen.
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Financiële steun
privé-initiatieven

Voor vragen over de toegang tot deze website en andere vragen
kunnen patiënten terecht bij de helpdesk van het Kankerfonds:
078/15.07.02 of kankerfonds@tegenkanker.be.

Het fonds van de Stichting tegen kanker
De Stichting tegen Kanker heeft een fonds voor kankerpatiënten die
zich bevinden in een kwetsbare situatie. Wanneer een kankerpatiënt
moeilijkheden ervaart om de kosten van zijn behandelingen te
betalen, kan hij onder bepaalde voorwaarden een vraag om financiële
steun indienen bij Stichting tegen Kanker. Wie aanspreken? Je neemt
het best contact op met de sociale dienst van je ziekenfonds, of van
het ziekenhuis dat je behandelt, of van het OCMW van uw gemeente. –
Lees verder op: www.kanker.be/financiele-steun.

welke niet-medische kosten komen in
aanmerking voor de zorgverzekering?
• Mantel- en thuiszorg zoals gezinszorg, poetshulp, aankoop
hulpmiddelen, hulp door vrienden of familie … voor personen die
thuis verzorgd worden.
• Residentiële zorg voor personen die verblijven in woonzorgcentra
(voorheen rusthuizen), rust- en verzorgingstehuizen en
psychiatrische verzorgingstehuizen.
• De uitkering bedraagt 130 euro per maand zowel voor mantel- en
thuiszorg als voor residentiële zorg (1).

Hoe werkt de Vlaamse zorgverzekering?
De financiering van de zorgverzekering is gebaseerd op het principe
van solidariteit.
Elke Vlaamse burger draagt zijn steentje bij door zich vanaf het
jaar dat hij 26 wordt aan te sluiten. Inwoners van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich vrijwillig aansluiten.
De concrete uitvoering van de zorgverzekering wordt toevertrouwd
aan zorgkassen. Die staan in voor het innen van de jaarlijkse
bijdrage, de beslissing tot erkenning als zwaar zorgbehoevende en de
uitbetaling van de zorgvergoeding.
(1)

De uitgaven moeten niet worden bewezen.

STATuTEN EN VOORDELEN

Zelfstandig opstaan, de trap op- en afgaan, een boterham smeren,
boodschappen doen … Kankerpatiënten die herstellen hebben soms
hulp nodig bij de eenvoudigste dingen. De Vlaamse zorgverzekering,
een initiatief van de Vlaamse overheid, neemt een deel van de nietmedische kosten van die zorgverlening op zich.
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De Vlaamse
zorgverzekering

Aan welke voorwaarden moet de patiënt
voldoen om een zorgvergoeding te
krijgen?
• Alle bijdragen voor de voorbije jaren betaald hebben (en dat vanaf
het jaar waarin u 26 wordt).
• Al vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wonen (woont de patiënt hier nog geen vijf
jaar, dan volstaat het dat hij of zij in die periode sociaal verzekerd
was in een Europees land). Opgelet! Die voorwaarde geldt niet voor
kinderen jonger dan 18 jaar.
• Bewijzen dat hij zorgbehoevend is (voor mantel- en thuiszorg) of
dat hij verblijft in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of
psychiatrisch verzorgingstehuis (voor residentiële zorg).
Meer informatie over de Vlaamse zorgverzekering op de website
van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-engezondheid.be, rubriek Vlaamse zorgverzekering.

GOED OM TE wETEN
Leeftijd speelt geen rol om recht te hebben op een
zorgvergoeding. Ook wie jonger is dan 26 en aan de
voorwaarden voldoet, komt ervoor in aanmerking. Met het
inkomen wordt eveneens geen rekening gehouden.

welke informatie bevat dit formulier?
De opnameverklaring bevat:
• de verblijfskosten, d.w.z. het remgeld van de ziekenhuisopname als
zodanig, en het wettelijk geneesmiddelenforfait (zie 20),
• de honoraria van de arts(en) die de patiënt behandelt(-en).

wat niét in het opnameformulier staat
Opgelet: niet alle kosten van een ziekenhuisopname worden
automatisch vermeld in de opnameverklaring. Zo zijn bepaalde
diensten en goederen volledig voor rekening van de patiënt:
geneesmiddelen, prothesen en implantaten, gebruik van televisie en
telefoon, bezoekersmaaltijden enz.
De patiënt heeft het volste recht om een kostenraming te vragen aan
zijn arts en/of aan de opnamedienst van het ziekenhuis.
Het ziekenhuis moet de patiënt ook een lijst overhandigen van de
geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen.
Bij een 'klassieke' opname in een algemeen ziekenhuis kan er altijd
een voorschot gevraagd worden bij het begin van de opname en per
periode van 7 dagen.

IN HET ZIEkENHuIS

De ziekenhuizen hebben de plicht om de patiënt te informeren over
de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. Vandaar dat
de patiënt vóór zijn opname een document moet krijgen met als
titel 'Opnameverklaring'. Doel? Vermijden dat hij onverwacht grote
bedragen moet betalen. Veel mensen weten immers niet dat de keuze
van het kamertype en het type arts (geconventioneerd of niet) de
kostprijs van een ziekenhuisverblijf sterk kan beïnvloeden. Dankzij
de opnameverklaring kan de patiënt met kennis van zaken kiezen en
kent hij ook de financiële implicaties van zijn keuzes.
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De opnameverklaring
(1): algemeen

HOE VERLOOpT EEN EN ANDER
CONCREET?
Wanneer de patiënt aankomt in het ziekenhuis, moet hij
meestal eerst langsgaan bij de 'opnamedienst'. Daar wordt
hij ontvangen door een ziekenhuisbediende die hem de
opnameverklaring overhandigt om in te vullen. Het is voor de
patiënt aan te raden om alleen te tekenen voor het kamertype
van zijn keuze, ook al deelt het ziekenhuispersoneel hem mee
dat er geen enkel bed meer vrij is in dit kamertype. Zodra de
patiënt het formulier heeft ingevuld, moet het ondertekend
worden door hemzelf en de bediende. Hij krijgt dan een
exemplaar dat hij zorgvuldig moet bewaren, mocht er een
geschil ontstaan over de factuur.

De patiënt moet zeer goed letten op de keuzes die hij noteert in de
opnameverklaring, want het zijn die keuzes die het bedrag van de
eindfactuur bepalen.

De kamerkeuze
Voor een meer- of tweepersoonskamer mag geen enkel supplement
aangerekend worden. Een eenpersoonskamer daarentegen is
automatisch (veel) duurder. Dit supplement is echter volledig
willekeurig, aangezien elk ziekenhuis het bedrag zelf kan bepalen. In
de regel varieert het van € 5 tot € 190 per dag.
Indien de patiënt kiest voor een eenpersoonskamer, mogen de artsen
hem bovendien honorariumsupplementen aanrekenen, tenzij:
• zijn gezondheidstoestand een opname op een eenpersoonskamer
vereist;
• hij opgenomen wordt op een eenpersoonskamer omdat er geen
plaats meer is in een tweepersoonskamer;
• het gaat om een opname op de spoedgevallendienst of op
intensieve zorg, los van de wil van de patiënt en voor de duur van
zijn verblijf op deze eenheid;
• bij ziekenhuisopname van een kind, samen met een begeleidende
volwassene, en indien deze laatste geen document heeft
ondertekend waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt
gevraagd.
Geen enkele arts mag daarentegen honorariumsupplementen
aanrekenen voor twee- of meerpersoonskamers (tenzij in
dagopname).
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Opnameverklaring
(2): de juiste keuzes
maken

Voorafgaande keuzes en concrete realiteit
Soms belandt de patiënt uiteindelijk toch niet op het type kamer dat
hij gekozen heeft in zijn opnameformulier. Het principe is echter heel
duidelijk: de patiënt betaalt alleen wat hij zelf gekozen heeft! Laten
we even drie concrete gevallen belichten:
• De patiënt heeft gekozen voor een meerpersoonskamer, maar om
een of andere reden (plaatsgebrek, gezondheidstoestand die een
eenpersoonskamer vereist enz.) komt hij in een eenpersoonskamer
terecht. In dat geval mag het ziekenhuis hem niet méér
aanrekenen dan de prijs van de kamer die hij had gekozen via het
opnameformulier.
• Een patiënt is opgenomen op intensieve zorg of op de
spoedgevallendienst en heeft zijn keuze niet kunnen bekendmaken.
Dus mag er hem geen enkel supplement gevraagd worden, noch
voor de kamer, noch voor de artsenhonoraria.
• Belandt de patiënt daarentegen in een (goedkopere)
meerpersoonskamer, terwijl hij gekozen had voor een
eenpersoonskamer, dan betaalt hij alleen de kamer waarin hij
daadwerkelijk is opgenomen.

Artsenkeuze en honorariumsupplementen
Drie elementen spelen een rol bij het bepalen van de honoraria van
de arts:
• het feit of de arts al dan geconventioneerd is (zie

19),

• het gekozen kamertype,
• het sociaal statuut van de patiënt.
Indien de patiënt ervoor kiest om behandeld te worden tegen het
RIZIV-tarief (zie 19), kan de vrije artsenkeuze beperkt zijn. Wordt
hij liever behandeld volgens de verschillende artsenstatuten, dan
mag hij zelf zijn artsen kiezen, maar moet hij wel aanvaarden dat ze
honorariumsupplementen kunnen aanrekenen.
Honorariumsupplementen worden niet terugbetaald door
het ziekenfonds. Sommige aanvullende verzekeringen (een
hospitalisatieverzekering bijvoorbeeld) betalen ze wel min of meer
volledig terug.

Het RIZIV-tarief omvat het door het ziekenfonds terugbetaalde
gedeelte en het remgeld (het bedrag voor rekening van de patiënt).

Drie statuten
Er bestaan drie grote types statuten bij zorgverleners (artsen,
tandartsen, sommige paramedische beroepen enz.), die elk
overeenkomen met het kostenniveau: geconventioneerde, nietgeconventioneerde en gedeeltelijk geconventioneerde.
• De geconventioneerde zorgverlener verbindt zich ertoe om zich
aan het RIZIV-tarief te houden. Wel mag een geconventioneerde
ziekenhuisarts honorariumsupplementen aanrekenen aan patiënten
in een eenpersoonskamer.
• De niet-geconventioneerde zorgverlener weigert het RIZIV-tarief te
volgen. Het staat hem vrij om honorariumsupplementen te vragen,
d.w.z. een bedrag dat hoger ligt dan het RIZIV-tarief, ongeacht het
door de patiënt gekozen kamertype.
• De gedeeltelijk geconventioneerde zorgverlener houdt zich in
bepaalde gevallen aan het RIZIV-tarief, maar rekent in andere
gevallen honorariumsupplementen aan. Opgelet: zijn statuut en
dus zijn tarieven kunnen verschillen in de loop van dezelfde dag,
afhankelijk van het tijdstip waarop hij de patiënt ziet of van het type
ingreep dat hij uitvoert! Vandaar dat het belangrijk is om altijd de
tarieven te vragen. Die moeten hoe dan ook duidelijk opgehangen
worden in de wachtzalen of, voor zorgverleners in een ziekenhuis,
ter beschikking gesteld worden aan het onthaal of het medisch
secretariaat.

IN HET ZIEkENHuIS

De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en de artsen
onderhandelen om overeenkomsten af te sluiten die onder meer de
artsenhonoraria vastleggen. Het overeengekomen tarief wordt RIZIVtarief, geconventioneerd tarief of wettelijk tarief genoemd.
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Is de arts
geconventioneerd?

Het bedrag van de
honorariumsupplementen
Het maximumbedrag dat een arts mag aanrekenen, staat vermeld in
de opnameverklaring (zie 17 en 18). Dat bedrag wordt meestal niet
uitgedrukt in euro, maar in percentage van het terugbetalingstarief.
Een voorbeeld: voor een ziekenhuisopname die € 300 kost
(een bedrag dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds),
moet de patiënt een supplement betalen van € 600 indien het
honorariumsupplement 200% bedraagt. In totaal dus € 900!

Hoe kunt u zich informeren?
Artsen moeten preciseren of ze zich al dan niet aan het RIZIVtarief houden. Bovendien is het ziekenhuis verplicht om de lijst van
geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen te bezorgen
aan de patiënt indien die daarom vraagt.
Tot slot kunt u op de website van sommige ziekenfondsen gratis een
lijst raadplegen van alle geconventioneerde zorgverleners.

GOED OM TE wETEN
Of ze nu geconventioneerd zijn of niet, geen enkele arts
mag honorariumsupplementen aanrekenen aan een
aantal beschermde patiëntencategorieën (RVV, OMNIO
enz.) bij een klassieke ziekenhuisopname in een meer- of
tweepersoonskamer.

Bij ziekenhuisopname kan een voorschot worden gevraagd. Dat is
zelfs het geval in twee op de drie ziekenhuizen!

Maximumvoorschotten
Het ziekenhuis bepaalt zelf het bedrag van het voorschot, maar mag
daarbij wel de onderstaande maxima niet overschrijden:
• Gewone verzekerde:
> € 150 voor een meer- of tweepersoonskamer
> € 150 + 7 keer het supplement voor een eenpersoonskamer
• Kind van een gewone verzekerde:
> € 75 voor een meer- of tweepersoonskamer
> € 75 + 7 keer het supplement voor een eenpersoonskamer
• RVV- of OMNIO-verzekerde:
> € 50 voor een meer- of tweepersoonskamer
> € 50 + 7 keer het supplement voor een eenpersoonskamer
Voor elk nieuw verblijf van 7 dagen mag er een nieuw voorschot
gevraagd worden.
Wel mag het ziekenhuis geen meerpersoonskamer weigeren aan
patiënten die het voorschot niet kunnen betalen.

En in dagopname?
Er mag geen voorschot gevraagd worden voor een behandeling in
dagopname, tenzij de patiënt kiest voor een eenpersoonskamer. In
dat geval mag het maximale voorschot niet hoger liggen dan het
supplement voor een eenpersoonskamer.

20 IN HET ZIEkENHuIS

Het voorschot

Enkele tips voor patiënten die een voorschot betalen
• Raadpleeg altijd het bedrag van de voorschotten in de
opnameverklaring.
• Vraag altijd een geldig betalingsbewijs.
• Ga na of het voorschot wel degelijk is afgetrokken van de
ziekenhuisfactuur.

GOED OM TE wETEN
• Artsen mogen geen voorschot vragen op hun honoraria, dat
is onwettig.
• Sommige ziekenfondsen delen hun leden mee welk
voorschot gefactureerd wordt door welk ziekenhuis.
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Ziekenhuisfacturen zijn niet altijd makkelijk te ontcijferen. Hier alvast
enkele leidraden voor de patiënt om er zijn weg in te vinden …
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Facturatie en
betalingen
wanneer wordt de factuur verstuurd?
De ziekenhuizen sturen hun patiënten een globale factuur uiterlijk
binnen twee maanden na het einde van de maand waarin de zorg
verstrekt is. Een voorbeeld: een patiënt die op 15 maart 2014
ontslagen wordt uit het ziekenhuis, ontvangt zijn factuur vóór 31 mei
2014.
Bij een langdurig verblijf stuurt het ziekenhuis een maandelijkse nota.

wat staat er precies op de factuur?
De toepassing van de derdebetalersregeling (zie 14) is verplicht
voor alle ziekenhuispatiënten. Die hoeven alleen nog het remgeld en
eventuele supplementen te betalen. De ziekenhuizen moeten hun
facturen versturen op basis van een model met als titel 'Uittreksel
verpleegnota bestemd voor de patiënt'. Alle aangerekende bedragen
moeten in dit document worden vermeld.
In sommige ziekenhuizen kunnen de honoraria volledig of gedeeltelijk
geïnd worden door de Medische Raad. De patiënt kan dan naast zijn
factuur nog een ander document krijgen: de 'honorariumnota'.
Weiger ALTIJD honoraria te betalen die rechtstreeks gefactureerd
worden door een arts (1). Deze supplementen moeten worden vermeld
op de ziekenhuisfactuur. Vraag in dat geval een conforme factuur.

(1)

Met uitzondering van de verstrekkingen van een zorgverlener die niet verbonden is aan het
ziekenhuis (de behandelende arts bijvoorbeeld).

Betaling en spreiding
De gebruikelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt
30 dagen. Wel kunnen patiënten met financiële problemen altijd
vragen om hun betalingen te spreiden. Ze kunnen dat aanvragen
bij de maatschappelijk werk(st)er van het ziekenhuis (zie 4), de
schuldbemiddelingsdienst van het ziekenhuis of het OCMW.

Adviezen voor de patiënt
• Controleer altijd uw factuur VOOR u ze betaalt. Zodra de factuur
betaald is, gaat men er immers van uit dat de patiënt akkoord
gaat met de vermelde bedragen. Nadien kunt u wel nog eisen om
ten onrechte aangerekende bedragen terugbetaald te krijgen, op
voorwaarde dat het om duidelijke fouten gaat of indien er wettelijke
bepalingen overtreden zijn.
• Weet goed wat u precies betaalt. De patiënt heeft altijd de
mogelijkheid en het recht om gedetailleerde uitleg te vragen bij de
gefactureerde bedragen.
• Indien de patiënt een bepaald bedrag betwist, mag hij niet zomaar
resoluut weigeren om te betalen, maar moet hij het ziekenhuis
schriftelijk meedelen dat hij de betaling opschort in afwachting van
een toelichting of herziening.
• Bewaar een kopie of het origineel van alle schriftelijke
communicatie, betalingsbewijzen (kwitanties, rekeningafschriften
enz.) en briefwisseling tussen de patiënt en het ziekenhuis.
• Bij vragen, problemen, geschillen of klachten kan de patiënt contact
opnemen met de dienst ledenverdediging van zijn ziekenfonds, zo
mogelijk ALVORENS de factuur te betalen.

GOED OM TE wETEN
Een ziekenhuisfactuur of een honorariumnota die verstuurd wordt
meer dan twee jaar na het einde van de maand waarin de zorg
is verstrekt, is verjaard en hoeft niet meer betaald te worden. In
dat geval kan de patiënt verjaring inroepen door de arts of het
ziekenhuis erop te wijzen dat er geen betaling meer verschuldigd
is op basis van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.

Via het derdebetalerssysteem (zie 14), dat systematisch toegepast
wordt bij een ziekenhuisopname, neemt het ziekenfonds een deel
van de ziekenhuiskosten voor zijn rekening. Ziehier de belangrijkste
posten die voor rekening blijven van de patiënt (1), naast eventuele
honorariumsupplementen.

Het kamersupplement
• Meer- of tweepersoonskamer: de patiënt betaalt alleen het remgeld.
• Eenpersoonskamer: naast het remgeld betaalt de patiënt nog een
kamersupplement dat is vastgelegd door het ziekenhuis (zie 18).

Het geneesmiddelenforfait
Elke patiënt betaalt een forfaitair bedrag van € 0,62 per dag voor
terugbetaalbare geneesmiddelen, ongeacht of hij er veel, weinig
of geen gebruikt. Voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen
(kalmeermiddelen, slaapmiddelen enz.) betaalt elke patiënt gewoon
wat hij verbruikt.

De forfaitaire honoraria
In de rubriek 'verblijfskosten' van de opnameverklaring (zie 18)
zijn ook de forfaitaire honoraria terug te vinden per opnamedag.
Het gaat hier maximaal om twee forfaits voor klinische biologie (een
bloedanalyse bijvoorbeeld). De bedragen verschillen per ziekenhuis,
maar zijn volledig voor rekening van het ziekenfonds. Er mag daarbij
geen enkel supplement aangerekend worden aan de patiënt.

(1)

Sommige aanvullende verzekeringen, onder meer hospitalisatieverzekeringen, betalen een min
of meer groot deel van de verblijfskosten terug die het ziekenfonds niet vergoedt.

22 IN HET ZIEkENHuIS

Bijkomende kosten

Niet-inbegrepen producten en diensten
Het ziekenhuis moet de patiënt samen met de opnameverklaring een
lijst overhandigen met de prijzen van de meest gevraagde producten
en diensten die NIET inbegrepen zitten in de verblijfskosten en dus
voor rekening van de patiënt zijn. Enkele voorbeelden:
• de comfortuitrusting van de kamer: telefoon, koelkast, televisie,
internetaansluiting enz.,
• diverse producten: zuigfles, fopspeen, oordopjes, krukken,
thermometer enz.,
• prothesen en implantaten,
• kosten voor de begeleidende persoon (2): bed, maaltijden, dranken
enz.,
• extra maaltijden en tussendoortjes, dranken buiten de maaltijden
enz.,
• verzorgingsproducten en toiletartikelen: zeep, tandenborstel,
papieren zakdoekjes enz.,
• niet-medische (paramedische) diensten (3): manicure, pedicure,
kapper enz.

GOED OM TE wETEN
De ontslagdag en de opnamedag worden gefactureerd als één
enkele dag, TENZIJ de opname gebeurt vóór de middag EN het
ontslag plaatsheeft na 14 u. Indien de patiënt het ziekenhuis
verlaat vóór 14 u., spaart hij vaak de kosten uit van een
volledige opnamedag.

(2)

De begeleidende persoon is bijvoorbeeld de ouder die bij zijn kind blijft in het ziekenhuis.

(3)

Sommige ziekenhuizen beschikken over wellnessruimten voor kankerpatiënten, die er gratis
schoonheidsverzorging en/of massages krijgen.

Op consult gaan, onderzoeken ondergaan, behandelingen krijgen …
Kankerpatiënten moeten geregeld gedurende een bepaalde
periode in het ziekenhuis blijven voor hun behandeling. Naast de
maatschappelijk werk(st)er (zie 4) kunnen ze daarbij rekenen op
verschillende gezondheidsprofessionals om hen te helpen en hun
vragen te beantwoorden.

De coördinator oncologische zorg (COZ)
Naast de artsen is de coördinator oncologische zorg (COZ)
of 'oncocoach' de vaste contactpersoon van de patiënt in het
ziekenhuis. Hij moet zorgen voor een perfecte coördinatie tussen
de verschillende specialisten en de onderzoeken en behandelingen
plannen, van de diagnose tot de nazorg.
Zijn coördinerende rol beperkt zich trouwens niet tot het ziekenhuis.
De COZ legt ook contacten met de patiënten wanneer ze weer thuis
zijn, en met de behandelende arts en de verwijzende geneesheerspecialist, om de behandeling te optimaliseren dankzij een goede
informatiedoorstroming.

De referentieverpleegkundige
De referentieverpleegkundige in de Borstkliniek coördineert het
volledige zorgproces. Zodra de diagnose gesteld is, biedt ze de
patiënte en haar familie de nodige begeleiding en ondersteuning
tijdens de verschillende behandelings- en nazorgfasen. Net als de
COZ zorgt ze voor de continuïteit van de zorg tijdens en tussen de
verschillende ziekenhuisopnames. Ze geeft regelmatig informatie
door over de ziekte, de ziekenhuisopname, het verloop van de
behandeling, prothesen, zelfhulpgroepen … De patiënten en hun
familie kunnen bij haar terecht voor alle vragen of problemen tijdens
de behandeling.
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Resourcepersonen

Om de nodige begeleiding te waarborgen, werkt ze nauw samen
met de betrokken medische en paramedische teams in het
ziekenhuis. Zo nodig verwijst ze door naar andere hulpdiensten,
zoals de psycholoog(-oge), de maatschappelijk werk(st)er, de
kinesitherapeut(e), de thuiszorgdienst enz.

De liaisonverpleegkundige
De liaisonverpleegkundige vormt de schakel tussen het
ziekenhuisteam en het thuiszorgteam. Wanneer een patiënt ontslagen
wordt en thuiszorg nodig heeft, kunnen hij en zijn naaste omgeving
immers te maken krijgen met heel wat vragen: hoe een katheter aan
te leggen, hoe pijn in te schatten, hoe een morfinepomp te gebruiken,
wie te bellen voor welk probleem, waar kan specifiek materiaal
gehuurd of gekocht worden, welke papieren moeten worden ingevuld,
welk attest is nodig om de terugbetaling van de kinesitherapiekosten
aan te vragen? De liaisonverpleegkundigen zijn er om die vragen te
beantwoorden en de thuiszorg zo goed mogelijk te organiseren, ook
de palliatieve zorg.

Kankerpatiënten hebben recht op verpleegkundige en/of
paramedische thuiszorg.

Verpleegkundige thuiszorg
Thuisverpleegkundigen kunnen een hele reeks verpleegkundige
handelingen verrichten. Enkele voorbeelden:
• het toilet maken (lichaamsverzorging),
• een verband vervangen,
• een infuus aanleggen en in het oog houden,
• steunkousen of een drukverband aan- of uitdoen,
• injecties toedienen,
• een blaassonde vervangen,
• enz.

Hoeveel kost verpleegkundige
thuiszorg?
Of ze nu werknemer of zelfstandige zijn, geconventioneerde
thuisverpleegkundigen (1) bieden allemaal dezelfde diensten tegen
dezelfde tarieven. De meesten hanteren de derdebetalersregeling
(zie 14), zodat de patiënt alleen het remgeld betaalt. RVV- en
OMNIO-rechthebbenden betalen weinig of zelfs geen remgeld.
Thuisverpleegkundigen factureren per prestatie of rekenen een
dagforfait aan voor alle geleverde dagprestaties.

(1)

Net als artsen zijn niet alle verpleegkundigen geconventioneerd. Niet-geconventioneerde
verpleegkundigen bepalen zelf het bedrag van hun honoraria, behalve voor personen met
een RVV-statuut (zie 6) en een OMNIO-statuut (zie 7); voor deze groepen moeten de
bestaande tarieven altijd gerespecteerd worden.
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Thuiszorg

Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van de thuiszorg terug,
maar wel tegen bepaalde voorwaarden:
• Behalve voor lichaamsverzorging is er een medisch voorschrift
nodig voor alle verpleegkundige prestaties waarvoor het
ziekenfonds tussenkomt.
• Voor de verpleegkundige forfaits is het akkoord nodig van de
adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
Bovendien betaalt het ziekenfonds 25% minder terug wanneer
men een beroep doet op een niet-geconventioneerde zorgverlener,
behalve voor rechthebbenden op verhoogde (verzekerings)
tegemoetkoming (RVV) of personen met het OMNIO-statuut. De
verpleegkundige moet het attest bezorgen aan de patiënt in de
loop van de maand die volgt op de maand waarin de zorg heeft
plaatsgehad.
Het verpleegmateriaal (verbanden, naalden enz.) is meestal voor
rekening van de patiënt, al betaalt het ziekenfonds onder bepaalde
voorwaarden sommige producten gedeeltelijk terug (zie 30).

De andere zorgverleners
Ook andere gezondheidsprofessionals kunnen bij de patiënt aan
huis komen: de huisarts, de kinesitherapeut, het mobiele team voor
palliatieve patiënten enz. De patiënten en hun familie kunnen ook een
beroep doen op ziekenoppas of thuisoppas (zie 55).

Voor kankerpatiënten is het niet altijd vanzelfsprekend of zelfs
mogelijk om hun dagelijkse taken volledig of gedeeltelijk op zich te
nemen. Gelukkig kunnen ze daarbij rekenen op hulp.

Gezinshelpers
Gezinshelpers begeleiden patiënten en hun gezin bij alle
dagdagelijkse taken. Enkele voorbeelden: niet-medisch toilet,
maaltijden klaarmaken, eten geven, strijken, boodschappen doen,
de vaat en/of de was doen, hulp bij de administratie, budgetbeheer,
lopen, verplaatsingen enz.
Vraagt de patiënt alleen regelmatige poetshulp, dan wordt hij
doorverwezen naar een dienst voor huishoudelijke hulp (zie 26).

GOED OM TE wETEN
De zorgcoördinatiecentra en thuiszorgcentra zijn toegankelijk
voor alle patiënten die verzorging of thuiszorg nodig hebben,
in samenwerking met hun huisarts. Deze diensten zijn gratis,
7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk, en aanwezig in elke
regio. Lijsten van alle erkende centra in Vlaanderen kunt u
raadplegen op www.vlaanderen.be. Het ziekenfonds, het OCMW
of de sociale dienst van het ziekenhuis kunnen de persoon ook
informeren over de mogelijkheden voor zorg die beschikbaar
zijn in zijn regio.
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Hulp bij de
dagelijkse taken (1)

Hoeveel kost dat?
Het tarief voor gezinshulp wordt berekend op basis van het inkomen
van de patiënt en zijn gezinssituatie. Het wordt bepaald door de
maatschappelijk werk(st)er op basis van een officieel barema dat is
vastgelegd door de Vlaamse Gemeenschap. Het varieert van € 0,59
tot € 7,81 per uur; daar komt dan nog eens ongeveer 10% van het
uurtarief bij voor de verplaatsingskosten van de gezinshelper.

HOE GEZINSHuLp AAN TE VRAGEN?
1) De patiënt richt zijn vraag aan de dienst voor
zorgcoördinatie en de thuiszorgdienst van zijn regio, of
rechtstreeks aan een thuiszorgdienst bij hem in de buurt.
2) De patiënt krijgt vervolgens een maatschappelijk werk(st)er
op bezoek om samen met hem zijn behoeften te evalueren
en de beste manier om eraan te voldoen.
3) Dezelfde maatschappelijk werk(st)er bepaalt ook het type
gezinshulp en het aantal uren, afhankelijk van de behoeften
van de patiënt en de mogelijkheden van de dienst.

De huishoudelijke taken (opruimen, huishouden, poetsen, de was
doen enz.) worden uitgevoerd door thuishelp(st)ers. De diensten voor
gezinshulp (zie 25) bieden vaak huishoudelijke hulp aan tegen één
enkel sociaal tarief. De meest gebruikte formule is echter die met
dienstencheques.

Dienstencheques
Het systeem van dienstencheques wordt gesubsidieerd door de
federale overheid en biedt particulieren de kans om een werknemer
van een erkend bedrijf in te schakelen voor huishoudelijke taken
• thuis: schoonmaken, de ramen lappen, wassen en strijken, het eten
klaarmaken en af en toe kleine naaiwerken uitvoeren;
• buitenshuis: boodschappen, externe strijkdienst en occasionele
kleine naaiwerken.

Hoeveel?
Een dienstencheque kost € 8,50 per werkuur (€ 5,95 na fiscale
aftrek). In 2013 mocht een gezin maximaal 1.000 dienstencheques per
jaar aankopen. Wel mochten sommige categorieën personen, onder
meer eenoudergezinnen, er tot 2.000 per jaar aankopen.
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Hulp bij de
dagelijkse taken (2)

En de maaltijden?
Patiënten die niet meer zelf kunnen koken, kunnen kiezen uit vier
'formules' voor maaltijdhulp:
• de gezinshelper (zie 25) kan de maaltijden bereiden en patiënten
helpen die moeite hebben om alleen te eten;
• ook de thuishelper (zie boven) kan het eten klaarmaken;
• de OCMW's van de gemeenten bezorgen maaltijden aan huis;
• ook traiteurdiensten en sommige supermarkten bieden die dienst
aan.

HOE kuNT u DIENSTENCHEquES
AANVRAGEN?
1) U schrijft zich (gratis) in bij Sodexo, via internet (www.
dienstencheques-rva.be) of via een inschrijvingsformulier.
Dat formulier is beschikbaar op de bovenvermelde site, in de
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, bij de erkende
dienstenchequebedrijven of op het nummer 02 547 54 95.
2) Zodra uw inschrijving bevestigd is, kunt u uw
dienstencheques (minstens 10) aankopen bij Sodexo.
3) U maakt een afspraak met een erkend bedrijf, dat één van
zijn werknemers inschakelt om bij u te komen werken.
4) Wanneer de werknemer klaar is met zijn werk, overhandigt
u hem één dienstencheque per gepresteerd uur. U kunt
ook werken met elektronische dienstencheques, via een
elektronische portefeuille.

Chronisch zieken hebben recht op een jaarforfait waarmee ze hun
bijkomende gezondheidskosten kunnen financieren. Een chronische
patiënt moet voldoen aan de volgende criteria:
• met hoge kosten zitten (1),
• zorgbehoevend zijn als gevolg van zijn ziekte (2).
Het bedrag van dat forfait wordt bepaald op basis van specifieke
medische criteria voor chronische ziekten en van de graad van
zorgbehoevendheid.

De toekenningsvoorwaarden
(1) Wanneer de persoon in kwestie al recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming (RVV, zie 6), moet hij gedurende twee
opeenvolgende jaren € 365 aan remgelden hebben betaald
per jaar. Wanneer hij nog geen verhoogde tegemoetkoming
ontvangt, moet hij gedurende twee opeenvolgende jaren € 450
aan remgelden hebben betaald. Opgelet: alleen de remgelden van
chronisch zieken komen in aanmerking, niet die van zijn personen
ten laste (kind(eren), partner enz.).
(2)De persoon moet gedurende het lopende kalenderjaar
zorgbehoevend zijn. Dat is het geval in de volgende situaties:
• wanneer de patiënt de goedkeuring van de adviserend
geneesheer heeft gekregen voor een kinesitherapiebehandeling
voor een zware aandoening (E-lijst) of voor verpleegzorg (B- of
C-forfait);
• wanneer de patiënt langdurig of vaak opgenomen is in het
ziekenhuis;
• wanneer de patiënt recht heeft op een specifieke uitkering.
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Het forfait
'chronische ziekte'

Hoeveel bedraagt dat forfait?
Het forfait varieert naargelang het criterium zorgbehoevendheid. Het
kan uitbetaald worden voor 100, 150 of 200%:
• Betaling voor 100% (d.w.z. € 296 op 1 januari 2013) voor personen
die:
> gedurende 6 maanden een kinesitherapiebehandeling hebben
gekregen voor een aandoening uit de E-lijst,
> recht hebben op gezinsbijslag voor een kind met een handicap,
> tijdens het lopende en het vorige jaar minstens 120 dagen of
6 keer (onafhankelijk van de duur) in het ziekenhuis hebben
verbleven.
• Betaling voor 150% (d.w.z. € 440,01 op 1 januari 2013) voor personen
die:
> een tegemoetkoming krijgen voor personen met een handicap of
voor bejaarden,
> een tegemoetkoming krijgen voor hulp van derden.
• Betaling voor 200% (d.w.z. € 592 op 1 januari 2013) voor personen
die gedurende minstens 3 maanden recht hadden op een B- of
C-forfait voor verpleegzorg.

HOE kuNT u HET FORFAIT 'CHRONISCHE
ZIEkTE' VERkRIjGEN?
U hoeft daarvoor niets te doen. Het ziekenfonds stort het
forfait automatisch door aan personen die aan de voorwaarden
voldoen.

Geneesmiddelen worden ingedeeld in verschillende categorieën,
afhankelijk van hun maatschappelijk nut en hun therapeutische
waarde. Op basis van die classificatie wordt het aandeel van de
patiënt bepaald … en dus ook de mate van terugbetaling door het
RIZIV.

De verschillende
geneesmiddelencategorieën
• Categorie A = levensnoodzakelijke geneesmiddelen, die volledig
terugbetaald worden en waarvoor de patiënt geen remgeld hoeft
te betalen. Bestaat er een generische versie van, maar verkiest
de patiënt toch het merkgeneesmiddel, dan moet hij wel het
prijsverschil tussen beide geneesmiddelen uit eigen zak betalen.
• Categorie B = geneesmiddelen met maatschappelijk en medisch
nut. Patiënten met een RVV-statuut betalen 15% van de prijs, met
een vastgelegd maximum, gewone begunstigden 25% van de prijs,
eveneens met een vastgelegd maximum.
• Categorie C = geneesmiddelen die niet als levensnoodzakelijk
worden beschouwd. Patiënten met een RVV-statuut betalen 50%
van de prijs, met een vastgelegd maximum, de rest betaalt 50% van
de prijs, eveneens met een vastgelegd maximum.
• Categorie Cs = geneesmiddelen voor de behandeling van
vaataandoeningen, en vitamines B2 en B6. Alle verzekerden betalen
60% van de prijs, zonder maximum.
• Categorie Cx = overgangscategorie. De patiënt betaalt 80% van de
prijs, ongeacht zijn statuut.
• Categorie D = niet-terugbetaalde geneesmiddelen.
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De 'pijnforfaits'

GOED OM TE wETEN
De eigen bijdragen van de patiënt voor de categorieën A,
B en C, terugbetaalbare magistrale bereidingen, actieve
verbanden (zie 30) en het pijnforfait tellen allemaal mee bij
de berekening van de MAF (zie 12).

Geneesmiddelen tegen pijn
Geneesmiddelen tegen pijn behoren normaal gezien tot categorie D
en worden niet terugbetaald. Gelukkig kunnen sommige pijnstillers bij
chronische pijn en voor sommige aandoeningen, waaronder kanker ,
sinds 1 juli 2007 terugbetaald worden voor 20% van de publieksprijs.
Deze geneesmiddelen zijn terug te vinden op een lijst die opgesteld is
door het RIZIV.

HOE kuNT u HET pIjNFORFAIT
VERkRIjGEN?
1) De behandelende arts van de patiënt moet daarvoor een
attest invullen en ondertekenen dat hij vervolgens opstuurt
naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
2) In dat geval krijgt u een goedkeuring waardoor
u bij de apotheker recht hebt op korting via de
derdebetalersregeling, en dat voor een periode van één jaar.

Het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) is een budget dat het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) toekent aan
personen met een handicap – denk aan een kankerpatiënt die een
handicap heeft overgehouden aan zijn of haar ziekte – om een of
meerdere persoonlijke assistenten aan te werven thuis, op school of
op het werk. Het PAB is dus een budget met een afgebakend doel. Dat
wil zeggen dat elke uitgave moet worden bewezen aan het VAPH.
Het PAB schommelt in 2013 tussen € 9.546,96 en € 44.552,34 op
jaarbasis. Het bedrag is onder meer afhankelijk van de aard en de
ernst van de handicap, en van de leefsituatie van de persoon met de
handicap.

GOED OM TE wETEN
Omdat de persoonlijke assistent in dienst is van de persoon
met een handicap, is deze laatste in feite zijn of haar
werkgever. Daar komen heel wat formaliteiten aan te pas.
U kan daarvoor de hulp inroepen van:
• een sociaal secretariaat, bijvoorbeeld voor de
loonadministratie;
• budgethoudersverenigingen: voor deskundig advies over de
aanwerving van assistenten, het type overeenkomst dat de
'werkgever' met zijn of haar assistent(en) moet sluiten enz. ;
• zorgconsulenten, voor hulp bij het opmaken van het
assistentieplan (welke hulp bij welke activiteiten en de
planning hiervan).
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persoonlijk
Assistentiebudget
(pAB)

In welke domeinen kunnen de
assistenten hulp bieden?
De assistentiehulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als
organisatorische aard zijn. Bijvoorbeeld:
• huishoudelijke taken (koken, opruimen enz.);
• lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten enz.);
• verplaatsingen (voor boodschappen of andere verplaatsingen);
• dagactiviteiten (uitstapjes, activiteiten enz.);
• agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding van
de persoon met een handicap (aanvaarding van de handicap,
zelfredzaamheid, opbouw van een sociaal netwerk enz.);
• met een PAB kunnen ook de door het VAPH niet-terugbetaalde uren
van tolken Vlaamse Gebarentaal of schrijftolken worden betaald;
• het PAB dekt ook indirecte (personeels)kosten, zoals bijvoorbeeld
het bioscoopticket van de persoonlijke assistent wanneer hij of zij de
persoon met de handicap vergezelt naar de bioscoop.
Meer informatie over het Persoonlijk Assistentiebudget op de website
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
www.vaph.be, rubriek Persoonlijk Assistentiebudget (PAB).

pROCEDuRE
Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) vraagt men aan bij
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH). Wie een PAB krijgt toegekend, moet binnen de drie
maanden na de toekenning een of meerdere persoonlijke
assistenten in dienst nemen. De persoon met de handicap
bepaalt zelf wie hij als assistent aanwerft, hoeveel assistenten
hij aanwerft en welk loon hij hen zal toekennen. Dat gebeurt
door een overeenkomst met hen af te sluiten (bijvoorbeeld een
arbeidsovereenkomst, overeenkomst met een interimkantoor
of dienstenchequebedrijf enz.).
Personen met snel degeneratieve aandoeningen, zoals
bepaalde hersentumoren, kunnen via een spoedprocedure
onmiddellijk een PAB toegekend krijgen.

Sommige kankerpatiënten hebben actieve verbanden (1) of therapeutische elastische kousen nodig. Indien ze aan de voorwaarden voldoen,
hebben ze recht op gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds.

Actieve verbanden
Patiënten met chronische wonden (= wonden die onvoldoende
genezen zijn na 6 weken behandeling) hebben recht op:
• een forfait van ongeveer 20 euro per maand (€ 22,59 op 1 januari 2013),
• een extra tegemoetkoming van € 0,25 per stuk voor sommige
verbanden.
Het forfait wordt toegekend voor maximaal drie maanden, maar kan
wel drie keer verlengd worden (dus in totaal negen maanden).
De resterende verbandkosten voor rekening van de patiënt vallen
binnen de maximumfactuur.

HOE kuNT u HET VERBANDFORFAIT
VERkRIjGEN?
1) De behandelende arts moet een ingevuld en ondertekend
attest (met motivering in geval van verlenging) opsturen
naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
2) De arts moet de vermelding 'derdebetaler van toepassing'
toevoegen op de voorschriften voor de apotheker, zodat die
de € 0,25 van het eigen aandeel van de patiënt rechtstreeks
kan aftrekken.

(1)

Actieve verbanden behouden een gecontroleerd vochtig milieu (niet te veel en niet te weinig),
wat een snellere wondgenezing mogelijk maakt.
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Verbanden en
kousen

THERApEuTISCHE ELASTISCHE kOuSEN
De verplichte ziekteverzekering biedt in bepaalde gevallen
terugbetaling voor therapeutische elastische beenkousen,
bijvoorbeeld bij oedeem na bestraling van de liesstreek
(liesplooi).
Het eerste voorschrift moet worden uitgeschreven door een
geneesheer-specialist in de chirurgie, inwendige geneeskunde,
gynaecologie-verloskunde, fysische geneeskunde en
revalidatie, radiotherapie, pediatrie of medische oncologie.
Voor de verlenging (om de 6 maanden, 2 kousen per
behandeld been – niet gelijktijdig geleverd) volstaat een
voorschrift van de behandelende arts.
Er wordt ook een eenmalige forfaitaire tegemoetkoming
uitbetaald voor een kousaantrekker (een niet-vervormbaar
kader dat helpt om dit type kousen aan te trekken), waarvoor
geen medisch voorschrift vereist is.

wAT MOET DE pATIëNT DOEN VOOR DE
TERuGBETALING VAN THERApEuTISCHE
kOuSEN?
1) De geneesheer-specialist stelt het voorschrift op en
preciseert daarbij het soort aandoening, het aangetaste
been en de nodige drukklasse (er zijn in totaal vier klassen).
2) De patiënt gaat naar een erkende bandagist, die zijn maat
neemt, de kous(en) aanpast, levert en uitlegt hoe hij ze moet
aantrekken en onderhouden.
3) De bandagist maakt een leveringsattest op dat de patiënt of
zijn wettelijke vertegenwoordiger moet ondertekenen.
4) De terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt op basis
van het medisch voorschrift en het leveringsattest. De
patiënt moet dan ook beide documenten bewaren en ze
overhandigen aan zijn ziekenfonds.

wie heeft recht op het
incontinentieforfait?
Personen met incontinentie kunnen in twee concrete gevallen
aanspraak maken op dit forfait:
• De adviserend geneesheer van het ziekenfonds heeft de voorbije
12 maanden zijn goedkeuring gegeven voor thuisverpleegzorg
(B- of C-forfait met een score van 3 of 4 op de Katz-schaal (1) voor
de incontinentiecriteria), en dat voor een periode van minstens
4 maanden.
• De patiënt krijgt geen thuisverpleegzorg, maar wordt geholpen
door een derde. In dat geval erkent de adviserend geneesheer de
incontinentie op basis van een aanvraag van de behandelende arts
of van een verpleegkundige. De criteria en de evaluatieschaal zijn
dezelfde als de bovenvermelde.
Opmerking: personen die verblijven in een rust- en verzorgingstehuis
(RVT), een rusthuis voor bejaarden (RVB) of een psychiatrisch
verzorgingstehuis (PVT), komen niet in aanmerking voor dit forfait.

(1)

De Katz-schaal is een methode om de graad van zorgbehoevendheid van een persoon te
evalueren.
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Sommige kankers en bepaalde behandelingen kunnen tot min of
meer langdurige incontinentie leiden. Personen met chronische
incontinentie hebben recht op een jaarforfait van hun ziekenfonds,
om een deel van de kosten te dekken van hun incontinentiemateriaal.
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Het 'incontinentieforfait' voor zorgbehoevende personen

Hoeveel bedraagt dat forfait?
Het incontinentieforfait bedroeg op 1 januari 2013 € 486,39. Het
wordt één keer per jaar gestort op de rekening van de verzekerde.
Die hoeft zelf niets te doen. Het ziekenfonds betaalt deze
tegemoetkoming automatisch uit aan personen die voldoen aan de
voorwaarden, en ze wordt elk jaar op dezelfde datum automatisch
verlengd.

Forfait voor onbehandelbare
incontinentie
Het RIZIV keert ook een forfait van € 150 per jaar uit voor
onbehandelbare incontinentie. Hebben recht op dit forfait:
verzekerden die niet in aanmerking komen voor het al bestaande
incontinentieforfait, op voorwaarde dat ze voldoen aan bepaalde
criteria. Al wie lijdt aan urine-incontinentie die door zijn huisarts
erkend wordt als chronisch en ongeneeslijk, kan dit forfait krijgen.

HOE kuNT u HET FORFAIT VOOR
ONBEHANDELBARE INCONTINENTIE
VERkRIjGEN?
Opgelet: het wordt niet automatisch toegekend! U kunt bij uw
ziekenfonds een aanvraagformulier krijgen dat u moet laten
invullen door uw huisarts en vervolgens moet opsturen naar
de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Het forfait
wordt één keer per jaar uitbetaald en wordt toegekend voor
een periode van drie jaar indien de patiënt jaarlijks voldoet aan
de toekenningsvoorwaarden. Deze controle gebeurt door het
ziekenfonds. De patiënt hoeft dus geen jaarlijks onderzoek te
ondergaan.

Sommige kankerpatiënten kunnen niet meer via de mond
eten, ongeacht of dat nu komt door de ziekte zelf of door de
behandelingen. Vandaar dat ze kunstmatig gevoed moeten worden.

Technieken
Er bestaan twee grote technieken: enterale voeding en parenterale voeding.
• Bij enterale voeding krijgt de patiënt zijn voedsel toegediend via
het spijsverteringskanaal. Daarbij wordt een sonde ingebracht in de
maag of de darmen. Er wordt vloeibare voeding toegediend, druppel
per druppel of via een pompje, zonder dat de patiënt hoeft te slikken.
De sonde wordt eerst ingebracht langs de neus, maar indien de
patiënt langdurig kunstmatig moet worden gevoed, wordt ze tijdens
een ingreep ingebracht via de buikwand. Dat verhoogt het comfort,
omdat de sonde dan niet meer langs de mond moet passeren.
• Parenterale voeding wordt overwogen wanneer voedsel niet langer
kan worden toegediend via het spijsverteringskanaal of wanneer
de darmen niet meer voldoende voedingsstoffen opnemen. Het
voedsel wordt dan rechtstreeks in de bloedbaan gebracht via een
katheter, een buisje dat in een ader wordt gestopt.

GOED OM TE wETEN
Bij enterale voeding wordt de forfaitaire vergoeding
maandelijks terugbetaald door het ziekenfonds van de patiënt,
op vertoon van de door hem betaalde facturen.
Voor parenterale voeding daarentegen geldt het
derdebetalerssysteem. Met andere woorden: het ziekenhuis dat
de voedingszakken levert, laat zich rechtstreeks betalen door
het ziekenfonds.
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kunstmatige
voeding

Nazorg thuis
Kunstmatige voeding thuis vereist een intensieve nazorg en een
goede logistiek. De nazorg gebeurt meestal door de thuisverpleegkundige. Sommige ziekenhuizen hebben referentieverpleegkundigen
kunstmatige voeding in dienst die eveneens kunnen helpen om thuis
eenmalig of regelmatig kunstmatige voeding toe te dienen.
Bij parenterale voeding moeten het materiaal en de voedingszakken
elke week ingeleverd worden in het ziekenhuis.

Terugbetalingen
Het RIZIV biedt onder bepaalde voorwaarden forfaitaire
vergoedingen voor de voedingszakken en een deel van het materiaal.
Het precieze bedrag van die dagforfaits hangt af van de samenstelling
van het toegediende vocht en het gebruikte materiaal.
Sommige ziekenfondsen bieden via de aanvullende verzekering
eveneens een maandelijkse bijkomende forfaitaire terugbetaling van
de kosten voor rekening van patiënten die enterale sondevoeding
nodig hebben.

HOE wORDEN DE FORFAITS VOOR
ENTERALE OF pARENTERALE VOEDING
uITBETAALD?
1) De arts stuurt het ad hoc-aanvraagformulier naar de
adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.
2) Indien de patiënt voldoet aan de toekenningsvoorwaarden,
ontvangt hij de forfaitaire tegemoetkoming voor een periode
van maximaal één jaar.
3) Bij een nieuwe aanvraag kan de goedkeuring van de
adviserend geneesheer verlengd worden voor een nieuwe
periode van één jaar.

Kankerpatiënten kunnen tijdelijk of langdurig behoefte hebben aan
medisch of paramedisch materiaal.

Materiaal ontlenen
Alle ziekenfondsen beschikken over een uitleendienst voor
paramedisch en revalidatiemateriaal: mobiliteitshulpmiddelen
(krukken, looprek, rolstoel enz.), infuus, ziekenhuisbed met
toebehoren, aerosol enz.
Sommige producten zijn ook te koop: een wc-verhoger,
incontinentiemateriaal, kamerstoel, antidoorligmatras enz.

Materiaal voor eenmalig of persoonlijk
gebruik
Om voor de hand liggende hygiëne- en veiligheidsredenen zijn
bepaalde producten alleen bestemd voor eenmalig of strikt
persoonlijk gebruik: infuusnaalden, verbanden, sondes enz. Sommige
producten worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Terugbetaling van materiaal
Indien de patiënt van plan is om duurzaam of zelfs definitief gebruik
te maken van bepaalde uitrusting (krukken bijvoorbeeld), kan hij
overwegen om die aan te kopen. Ook daarvoor beschikken heel wat
ziekenfondsen over een onlineshop.
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De ontlening
en aankoop van
materiaal

Het RIZIV betaalt tegen bepaalde voorwaarden mobiliteitshulpmiddelen terug. De patiënt moet daarvoor een aantal stappen
ondernemen (medisch onderzoek, bezoek van de adviserend
geneesheer enz.), om te bewijzen dat zijn mobiliteit in zekere mate
beperkt is (bij het lopen, het opstaan enz.). Die beperking moet
onomkeerbaar zijn of minstens even lang duren als de door het RIZIV
bepaalde termijn voor de uitleenverlenging van het materiaal.
Ook de gewestelijke diensten voor personen met een handicap (VAPH,
AWIPH, PHARE) kunnen een tegemoetkoming geven. Ook in dat geval
moet de patiënt bewijzen dat zijn ziekte en/of behandelingen hem
hinderen bij bepaalde dagelijkse handelingen.

Verschillende kankerbehandelingen hebben als bijwerking gedeeltelijk
of volledig haarverlies. Hoewel het hier om een tijdelijk probleem
gaat – het haar groeit bij de stopzetting van de behandelingen
onmiddellijk weer terug – is het voor de patiënten niet gemakkelijk om
daarmee om te gaan. Vandaar dat de ziekteverzekering een financiële
vergoeding betaalt bij aankoop van een pruik of haarprothese.

Toekenningsvoorwaarden
Elke persoon met één van de volgende drie types kaalheid, heeft
recht op deze tegemoetkoming:
• volledige kaalheid na chemotherapie,
• kaalheid met meer dan 30% kale plekken door haaruitval in plekken,
• kaalheid met een oppervlakte van meer dan 30% door een trauma
van diverse aard.

GOED OM TE wETEN
Sommige ziekenfondsen kennen in het kader van de
aanvullende verzekering een extra financiële vergoeding toe
voor pruiken en haarprothesen. De patiënt kan hierover meer
informatie krijgen bij zijn ziekenfonds.
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pruiken en
haarprothesen

Hoeveel bedraagt deze
tegemoetkoming?
De Sociale Zekerheid betaalt:
• maximaal € 180 terug bij kaalheid door chemotherapie, haaruitval
in plekken (meer dan 30%), of cicatriciële alopecie (haaruitval
met verlittekening) van fysisch-chemische, traumatische of
inflammatoire oorsprong (meer dan 30%);
• maximaal € 270 bij cicatriciële alopecie van radiotherapeutische
oorsprong (als gevolg van bestraling).
Deze terugbetalingen zijn geldig sinds 1 februari 2009 en kunnen om
de twee jaar worden verlengd.

wAT MOET u DOEN OM TERuGBETALING TE
kRIjGEN?
Er zijn twee mogelijkheden:
• Indien de kaalheid het gevolg is van chemotherapie, moet
de patiënt het voorschrift van de behandelende arts en de
factuur van de pruik overhandigen aan zijn ziekenfonds.
• In de andere gevallen bezorgt de patiënt het voorschrift van
de dermatoloog en het bewijs van levering van de bandagist
aan zijn ziekenfonds.

Bij ongeveer één derde van alle borstkankers is een mammectomie
(borstamputatie) noodzakelijk. Om die ingreep te verbergen, kan
de patiënte een externe borstprothese in haar beha stoppen. De
ziekteverzekering komt financieel tegemoet bij de aankoop van zo'n
prothese.

De verschillende soorten prothesen
Er bestaan verschillende soorten externe borstprothesen:
• De postoperatieve prothese wordt vervaardigd met zacht materiaal
dat het litteken niet irriteert. Ze kan gedragen worden tijdens de
eerste dagen na de operatie en wordt volledig terugbetaald.
• De voorlopige prothese lijkt sterker op de natuurlijke borst dan
de postoperatieve prothese. Ze mag ten vroegste 6 weken na de
operatie gedragen worden en wordt eveneens volledig terugbetaald.
• De definitieve prothese kan ten vroegste besteld worden één jaar na
levering van de voorlopige prothese.
De patiënte kan vervolgens om de twee jaar een nieuwe prothese
bestellen en zich (gedeeltelijk) laten terugbetalen.

GOED OM TE wETEN
Er is een verschil tussen een externe borstprothese en een
borstimplantaat, dat gebruikt wordt bij een borstreconstructie
(na een mammectomie of een tumorectomie). Deze esthetische
ingreep wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.
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Borstprothesen en
–implantaten

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming
voor een definitieve prothese?
In 2013 schommelde de bijdrage voor een externe borstprothese van
€ 135,69 tot € 183,74, naargelang:
• het om een gedeeltelijke of volledige prothese ging,
• de bandagist geconventioneerd was of niet.

wAT MOET u DOEN OM DE TERuGBETALING
VAN EEN DEFINITIEVE pROTHESE TE
kRIjGEN?
1) De behandelende arts van de patiënte geeft haar een
medisch voorschrift voor een externe borstprothese.
2) De patiënte maakt een afspraak met een erkende
bandagist (zie 30), bij een orthopedische firma of in een
speciaalzaak. De bandagist gaat dan na welk prothesemodel
het best past bij haar lichaamsbouw.
3) De betaling kan gebeuren op twee manieren:
• ofwel via het derdebetalerssysteem (de patiënte hoeft
niets te betalen);
• ofwel betaalt de patiënte de prothese en krijgt ze die
vervolgens terugbetaald van haar ziekenfonds. Ze moet
daarvoor het voorschrift voor de prothese en het door
haar ondertekende en gedateerde bewijs van levering van
de bandagist opsturen naar het ziekenfonds.

Patiënten met een chronische darmziekte, zoals bijvoorbeeld mensen
met de ziekte van Crohn (chronische ontsteking van de dunne en/of
dikke darm) of kankerpatiënten met een stoma, kunnen een beroep
doen op een facilitair document, ook wel 'toiletpasje' genoemd. Met
dat pasje kan u in alle cafés, hotels en restaurants waarmee de Crohn
& Colitis ulcerosa Vereniging (CCV) een overeenkomst heeft, gratis
naar het toilet, dus zonder iets te moeten drinken. Het pasje is ook
geldig in de aangesloten winkels.

pROCEDuRE
Op de startpagina van de website van de CCV (www.ccv-vzw.be)
kunnen patiënten het facilitair document downloaden dat ze
daarna ingevuld terugsturen naar de vereniging. Na ontvangst
van een vergoeding (€ 3 voor leden, € 10 voor niet-leden),
stuurt de CCV dan een 'toiletpasje' op.
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Toiletpasje

Sommige bevolkingscategorieën hebben automatisch recht op het
sociaal tarief voor gas en elektriciteit. De FOD Economie verzamelt de
gegevens bij de diverse instanties (energieleveranciers, Rijksregister,
Kruispuntbank, Sociale Zekerheid) en brengt de betrokken energieleveranciers op de hoogte. Het doet er daarbij weinig toe om welke
leverancier het gaat: hij moet sowieso het sociaal maximumtarief
aanrekenen aan de rechthebbende gezinnen. Deze maximumprijs is
dezelfde bij alle energieleveranciers.

Hoeveel bedragen de sociale tarieven?
De sociale tarieven variëren mee met de marktprijzen. Ter info: in het
tweede semester van 2013 schommelde het sociaal elektriciteitstarief
tussen € 13,40 en € 16,677/kWh incl. btw (excl. federale bijdrage),
naargelang de gebruiker onderworpen was aan het enkelvoudige dan
wel het tweevoudige (dag/nacht) tarief.
De huidige sociale tarieven zijn terug te vinden op de site www.creg.be
(rubriek Consumenten/ Sociale tarieven).

wie heeft er recht op?
Voor gas en elektriciteit hebben drie categorieën personen recht op
het sociaal tarief:
Categorie 1: rechthebbenden op een tegemoetkoming van de FOD
Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap (zie 60). Met
andere woorden:
• een tegemoetkoming voor personen met een handicap op basis van
een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;
• een verhoogde gezinsbijslag (zie 10);
• een tegemoetkoming voor hulp van derden;
> een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB);
> een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
> een integratietegemoetkoming (IT).
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Het sociaal gas- en
elektriciteitstarief

Categorie 2: rechthebbenden op een tegemoetkoming van de
Rijksdienst voor Pensioenen. Met name:
• een tegemoetkoming voor personen met een handicap op basis
van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65%
(een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter
aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
• een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
• een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
• een tegemoetkoming voor hulp van derden.
Categorie 3: rechthebbenden op een tegemoetkoming van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), met name:
• een integratie-inkomen (leefloon);
• sociale financiële steun aan personen die ingeschreven zijn in het
Vreemdelingenregister;
• sociale steun die gedeeltelijk of volledig ten laste genomen wordt
door de federale Staat;
• een voorschot op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een
tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Appartementsgebouwen
Voor gas bestaat er nog een 4e categorie: de huurders die een
woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen die met
aardgas worden verwarmd door middel van een collectieve installatie,
wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden
door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.
In dat geval krijgt de persoon in kwestie niet automatisch het sociaal
tarief, maar moet hij zich wenden tot de eigenaar of de beheerder
van het appartementsgebouw, om na te gaan of het sociaal tarief
daadwerkelijk van toepassing is.

GOED OM TE wETEN
Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden voor het
sociaal gas- en elektriciteitstarief kunt u terecht bij de OCMW's,
de Rijksdienst voor Pensioenen: (www.rvponp.fgov.be – gratis
nummer: 1765) en de FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met
een handicap (zie 60).

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de
verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie
bevinden. Het gaat meer bepaald om de facturen voor:
• huisbrandolie (mazout) in bulk of aan de pomp (1),
• lamppetroleum aan de pomp,
• bulkpropaangas.
Aardgas, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen komen
NIET in aanmerking.

Hoeveel bedraagt deze toelage?
Het bedrag hangt af van het type verwarming, de prijs per liter en de
categorie waartoe de begunstigde behoort. Het maximum waarop
men recht heeft, bedraagt 1.500 liter per kalenderjaar, maar er is
geen minimum.

wie heeft er recht op?
Drie categorieën personen kunnen aanspraak maken op het Sociaal
Verwarmingsfonds:
• personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVV en OMNIO, zie 6
tot 8);
• gezinnen met een laag inkomen, d.w.z. met een jaarlijks bruto
belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 16.965,47, verhoogd
met € 3.140,77 per persoon ten laste;
• personen met schuldoverlast of met recht op schuldbemiddeling of
een collectieve schuldenregeling, en die hun verwarmingsfactuur
niet kunnen betalen.

(1)

Brandstof wordt 'in bulk' genoemd wanneer een tank moet worden gevuld, brandstof 'aan de
pomp' is brandstof gekocht in kleine hoeveelheden, in flessen van 5 of 10 liter.
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Verwarmingstoelage

wAT MOET u DOEN OM STEuN TE kRIjGEN
VAN HET SOCIAAL VERwARMINGSFONDS?
1) De persoon in kwestie moet binnen 60 dagen na de levering
contact opnemen met het OCMW van zijn gemeente.
2) Het OCMW voert de nodige controles uit en vraagt de
persoon in kwestie om een kopie van de leveringsfactuur
of –bon, zijn identiteitskaart en het bewijs van het
gezinsinkomen: het recentste aanslagbiljet, de recentste
loonfiche, het recentste attest van een ontvangen sociale
uitkering enz.
3) Indien de persoon voldoet aan de voorwaarden, ontvangt hij
de tegemoetkoming van het Sociaal Verwarmingsfonds.
Meer info op www.verwarmingsfonds.be.

Het sociaal telefoontarief is een korting die aan bepaalde categorieën
personen wordt toegestaan op de factuur voor vaste of mobiele
telefonie of op de internetfactuur.
In 2013 zijn de volgende operatoren verplicht om het sociaal tarief toe
te kennen aan personen die voldoen aan de voorwaarden: Belgacom/
Proximus, KPN Group Belgium (BASE), Mobistar, Scarlet, Telenet
en VOO.

wie komt ervoor in aanmerking?
De volgende categorieën personen hebben recht op het sociaal
telefoontarief:
• personen van 65 jaar of ouder die voldoen aan bepaalde
samenwoon- en inkomensvoorwaarden;
• personen van 18 jaar of ouder met een handicap van minstens
66% of van wie de verminderde zelfredzaamheid is vastgesteld op
minstens 9 punten, en die voldoen aan bepaalde samenwoon- en
inkomensvoorwaarden;
• rechthebbenden op het sociaal integratie-inkomen (leefloon);
• gehoorgestoorden of mensen bij wie een laryngectomie is
uitgevoerd;
• militaire oorlogsblinden.
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Het sociaal
telefoontarief

De kortingen
Personen die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op:
• 50% korting op de aansluiting van een vaste lijn;
• € 8,40 korting per maand op de abonnementskosten en € 3,10 per
maand op de belkosten;
• Indien er twee verschillende operatoren zijn (één voor het
abonnement en één voor het spraakverkeer), geeft de operator
die het spraakverkeer factureert € 11,50/maand korting op de
belkosten.

HOE MOET u TE wERk GAAN OM HET
SOCIAAL TARIEF TE kRIjGEN?
1) De persoon in kwestie dient de aanvraag in bij zijn operator.
2) De operator vraagt de nodige gegevens op bij de
Kruispuntbank of bij het Belgisch Instituut voor Post en
Telecommunicatie (BIPT).
3) Indien de Kruispuntbank of het BIPT zijn akkoord geeft, past
de operator het sociaal tarief toe.
Meer info op www.bipt.be (menu Telecom, rubriek
Consumenten/Sociale tarieven).

Behandeld worden voor kanker is een fysiek en emotioneel zwaar
proces dat patiënten best niet alleen doorlopen, maar met de
steun van naasten, zoals bijvoorbeeld de partner of kinderen. Voor
alleenstaande kankerpatiënten ligt dat moeilijker. Tijdens en na hun
behandeling kunnen zij daarom tijdelijk verblijven in een zogenaamd
zorghuis, bv. tijdens de zwaarste dagen van hun oncologische
behandeling.

welke ondersteuning krijgen patiënten
in een zorghuis?
In een zorghuis zijn de klok rond vrijwilligers aanwezig, bij wie de
patiënten terechtkunnen voor huishoudelijke hulp (een boodschap,
het eten, de was en de strijk …) maar natuurlijk ook voor een babbel.
Een verblijf in een zorghuis kost ongeveer 30 euro per dag. Dankzij
een overeenkomst met de ziekenfondsen kan de persoonlijke bijdrage
beperkt worden tot een democratisch bedrag.

waar bevindt zich een zorghuis?
In Vlaanderen is er een zorghuis in Oostende (www.zorghuis.be) en in
Gent (www.zorghuisgent.be).
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Zorghuis voor
alleenstaande
kankerpatiënten

pROCEDuRE
De aanvraag voor een verblijf in een zorghuis gebeurt via de
oncoloog, de huisarts, de sociale dienst van het ziekenhuis of
andere professionele doorverwijzers. Patiënten kunnen dus
niet rechtstreeks een verblijf aanvragen.

Hulpbehoevende personen boven de 65 jaar die thuis verzorgd
worden, zoals bijvoorbeeld een 70-jarige patiënt die aan kanker lijdt,
kunnen terecht in een dagverzorgingscentrum (DVC) of een centrum
voor kort verblijf (CVK) als de personen die hen normaal thuis
verzorgen (familie of vrienden die mantelzorgers zijn) dat een tijdje
niet meer kunnen. Bijvoorbeeld als ze op vakantie zijn, of ziek zijn.

Dagverzorgingscentrum
In de meeste dagverzorgingscentra is er opvang van maandag tot
en met vrijdag. Hulpbehoevende personen kunnen er een halve dag,
één volledige dag of meerdere dagen verblijven. Het personeel in het
centrum helpt hen bij het wassen en de verzorging, en ze worden er
verpleegd. Daarnaast organiseert het centrum activatie-, revalidatieen ontspanningsactiviteiten, en kan men er sociale contacten leggen.
Afhankelijk van het type dagverzorgingscentrum (1), betaalt u een dagdan wel uurprijs, waarin een warme maaltijd is inbegrepen. Opgelet!
Een DVC is niet geschikt voor wie zware medische verzorging en
begeleiding nodig heeft.
Op de website van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid
vindt u de adressenlijst en contactgegevens terug van alle erkende
dagverzorgingscentra: www.zorg-en-gezondheid.be (rubriek
Zorgaanbod/Residentiële ouderenvoorzieningen/
Dagverzorgingscentra).

(1)

Er bestaan 'gewone' dagverzorgingscentra en dagverzorgingscentra uitgebaat door een erkende
dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. In die laatste centra kunnen volgens de regelgeving enkel gebruikers verblijven aan wie gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt verleend.
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Dagverzorgingscentra en centra
voor kort verblijf

GOED OM TE wETEN
Voor palliatieve patiënten zijn er dagcentra voor palliatieve
verzorging (zie Palliatieve dagverzorgingscentra).

Centrum voor kort verblijf
Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk opvang en
verzorging aan personen boven de 65 jaar. Als oudere verblijft u er
dag en nacht of alleen 's nachts, voor een periode van maximaal
60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar.
Een CVK is verbonden aan een woonzorgcentrum (vroeger
rusthuis genoemd), soms ook aan een centrum voor herstelverblijf (2). De dienstverlening is er grotendeels hetzelfde als in
het woonzorgcentrum (vroeger rusthuis): u krijgt er de nodige
verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en
huishoudelijke hulp, hulp bij revalidatie, ontspanningsactiviteiten …
Alle erkende centra voor kort verblijf vindt u op de website
van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid
www.zorg-en-gezondheid.be, rubriek Zorgaanbod/Residentiële
ouderenvoorzieningen/Centra voor kort verblijf. Op de website
www.kortverblijven.be kunt u snel en makkelijk op datum en/of
locatie een centrum voor kort verblijf vinden.

(2)

Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware
aandoening of ongeval, kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor opvang,
verzorging en revalidatie. U kunt er maximaal 60 dagen verblijven, tot u voldoende hersteld
bent om terug naar huis te gaan.

Personen met een erkende handicap hebben tegen bepaalde
voorwaarden recht op een aantal fiscale voordelen.

Verlaagde personenbelasting
Personen met een erkende invaliditeit (of graad van handicap) van
66%, die vóór hun 65ste jaar is vastgesteld door de DG Personen
met een handicap, hebben recht op een verlaagde personenbelasting
(PB).
Ze moeten daarvoor bij hun belastingaangifte een medisch attest
voegen van de DG Personen met een handicap.
In de praktijk gaat het om een bonificatie op de niet-belastbare
som. Bij wijze van voorbeeld: voor het aanslagjaar 2010 (inkomsten
2009) zou dat neerkomen op € 6.690 voor een belastbaar inkomen
lager dan € 23.900 en € 6.430 voor belastingplichtingen met een
belastbaar inkomen hoger dan € 23.900.

Vrijstelling van de gewestelijke belasting
in Brussel
Personen met een handicap (of een arbeidsongeschiktheid van
minstens 66% of een verminderde zelfredzaamheid van 9 punten)
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, hebben recht op
een vrijstelling van de gewestelijke belasting voor gezinshoofden. Bij
wijze van voorbeeld: in 2013 bedroeg deze forfaitaire belasting € 89.
Om die vrijstelling te krijgen, moet het gezinshoofd een brief sturen
naar de Directie Inkohiering of het aanvraagformulier downloaden op
de site www.brussel.irisnet.be (rubriek Belastingen ten laste van de
gezinshoofden).
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Fiscale voordelen

Kankerpatiënten moeten voor hun behandeling en nazorg vaak
naar het ziekenhuis. De verplichte ziekteverzekering betaalt de
vervoerskosten van de patiënt of van zijn ouders (als hij minderjarig
is) volledig of gedeeltelijk terug.

Vervoer
Er zijn twee mogelijkheden:
• Indien de patiënt het openbaar vervoer (bus, tram, trein, metro)
neemt, krijgt hij alles terugbetaald.
• Indien de patiënt met de wagen gaat of een taxi neemt, biedt het
ziekenfonds een forfaitaire terugbetaling per afgelegde kilometer
tussen de woning van de patiënt en het zorgcentrum (heen en
terug). Op 1 januari 2013 bedroeg dit forfait € 0,25 kilometer.
Uiteraard moet het daarbij gaan om verplaatsingen voor
chemotherapie, radiotherapie of een controlebezoek.

Zich laten vergezellen
De patiënt weet niet hoe hij naar het ziekenhuis moet gaan of
er is niemand in zijn omgeving die hem kan voeren of ophalen?
Geen paniek: sommige ziekenhuizen en ziekenfondsen bieden
ziekenvervoer aan voor hun leden, tegen een zeer voordelige prijs.
Ook het OCMW van de gemeente geeft soms financiële steun.

GOED OM TE wETEN
De Stichting tegen Kanker houdt een jaargids bij van alle
organisaties die niet-dringend medisch vervoer organiseren.
U kunt deze gids raadplegen op www.kanker.be of opvragen via
de Kankerfoon: 0800 15 800.
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Van en naar het
ziekenhuis

En voor minderjarigen?
Dezelfde tegemoetkomingen gelden voor kinderen onder de
18 jaar die in het ziekenhuis opgenomen worden voor een
kankerbehandeling. Ze dekken de kosten van één heen- en terugrit
per dag, en dat voor elke opnamedag. De verblijfsduur moet minstens
één nacht bedragen. De terugbetalingen worden berekend op basis
van de reële afstand tussen de effectieve verblijfplaats van de
moeder, de vader of de voogd, en het ziekenhuis waar het kind is
opgenomen. De bijdrage wordt toegekend aan de vader, de moeder
of de wettelijke voogd bij wie het kind is ingeschreven als persoon
ten laste.

wAT MOET u DOEN OM uw TRAjECTEN TE
LATEN TERuGBETALEN?
1) De patiënt vraagt het juiste formulier aan bij zijn
ziekenfonds.
2) De patiënt laat het formulier invullen door het ziekenhuis.
Op dat formulier staan de datums van de behandelingen en
de consulten vermeld. Hij kan zich wenden tot zijn COZ
(zie 23), zijn referentieverpleegkundige of de
maatschappelijk werk(st)er van het ziekenhuis.
3) De patiënt verzamelt en bewaart de betalingsbewijzen van
zijn vervoermiddel(en): benzinenota's als hij met de wagen
komt, metrotickets, treinkaartjes enz.
4) Om zich te laten terugbetalen, stuurt de patiënt het
ingevulde formulier en de betalingsbewijzen terug naar zijn
ziekenfonds.

Houders van een parkeerkaart mogen het voertuig dat ze besturen of
waarin ze meerijden, parkeren:
• op parkeerplaatsen voor personen met een handicap,
• op parkeerplaatsen waarvan de duur normaal gezien beperkt is,
• gratis in sommige gemeenten.
Deze kaart is persoonlijk: niemand mag ze gebruiken indien de
houder ervan zich niet in het voertuig bevindt.

wie heeft recht op een parkeerkaart?
Iemand heeft recht op een parkeerkaart indien hij officieel erkend is
als invalide of persoon met een handicap, om één van de volgende
redenen:
• de persoon is blijvend invalide
> voor 50% of meer (invaliditeit van de benen),
> voor 80% of meer (andere soorten invaliditeit);
• de persoon is oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) voor 50% of
meer;
• de persoon is volledig verlamd aan de armen of zijn beide armen
zijn geamputeerd;
• zijn gezondheidstoestand gaat ten koste van zijn zelfredzaamheid of
mobiliteit.
In geval van kanker is het die laatste voorwaarde die de patiënt recht
geeft op een parkeerkaart.
Verminderde zelfredzaamheid betekent dat de persoon ernstige
moeilijkheden ondervindt om zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren,
zoals eten klaarmaken, eten, zijn toilet maken, schoonmaken enz.
De arts van de DG Personen met een handicap zal de
zelfredzaamheid en de mobiliteit van de aanvrager evalueren op basis
van een puntensysteem. Om recht te hebben op een parkeerkaart, is
een minimumaantal punten nodig.
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De parkeerkaart

wAT MOET u DOEN OM EEN
pARkEERkAART TE kRIjGEN?
1) De persoon doet een aanvraag bij zijn gemeente. De
gemeentebediende registreert die en mailt ze door naar de
DG Personen met een handicap.
2) De persoon krijgt van de gemeentebediende een
ontvangstbewijs van zijn aanvraag en een aantal
documenten, waaronder een verklaring en een formulier
'Evaluatie van de handicap'. Hij moet die documenten (laten)
invullen en heeft één maand de tijd om ze terug te sturen
naar de DG Personen met een handicap.
3) De DG Personen met een handicap onderzoekt het dossier
en maakt een afspraak met de persoon in een medisch
centrum, om zijn handicap te evalueren.
4) De DG neemt haar beslissing en maakt die bekend aan de
persoon. Indien zijn handicap erkend wordt, ontvangt hij een
'Attest van erkenning van handicap'.
Opmerking: indien de persoon al een dossier heeft bij de DG
Personen met een handicap en zijn handicap al erkend is,
volstaat het om contact op te nemen met de DG Personen met
een handicap via de website (www.handicap.fgov.be) of via een
contactcentrum.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
biedt verschillende kortingen en faciliteiten voor personen met
verplaatsingsproblemen.

De kaart 'verhoogde tegemoetkoming'
De kaart 'verhoogde tegemoetkoming' kan verkregen worden bij de
NMBS op vertoon van een ziekenfondsattest dat het RVV- of OMNIOstatuut van de persoon bevestigt (zie 6, 7 en 8). De kaart geeft
recht op 50% korting in tweede klas.

De kaart 'gratis begeleider'
Met deze kaart reist de begeleider van de patiënt gratis in tweede
klas. Ook deze kaart moet worden aangevraagd bij de NMBS.

De voorrangskaart voor een zitplaats
In eerste en tweede klas zijn er enkele plaatsen voorbehouden voor
houders van een dergelijke kaart. Deze kaart geeft de persoon in
kwestie voorrang voor deze zitplaatsen. Ze is ook geldig bij De Lijn, de
MIVB en de TEC.

Opvang in stations en andere faciliteiten
In meer dan 130 stations kan een persoon 7 dagen op 7 en van de
eerste tot de laatste trein bijstand krijgen bij aankomst. Hij kan
die minstens 24 uur op voorhand aanvragen op telefoonnummer
02 528 28 28 of via de site van de NMBS. Het volstaat om de
reisdatum, het traject en het type nodige bijstand te vermelden.
De aanvrager kan dan een gratis sms ontvangen ter bevestiging.
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Openbaar vervoer
(1): de trein (NMBS)

GOED OM TE wETEN
U hebt meer info nodig? Er is een brochure 'Diensten voor
personen met beperkte mobiliteit' beschikbaar in de stations
en op de site van de NMBS: www.belgianrail.be (rubriek
Klantendienst/Reizigers met beperkte mobiliteit).
Op het centrale telefoonnummer 02 528 28 28 kunt u ook
terecht voor alle info over tarieven, dienstregelingen en
diensten. Het nummer is 7 dagen op 7 toegankelijk van 7 u. tot
21.30 u.

Sommige statuten (RVV, OMNIO, erkenning van handicap) geven
recht op kortingen op het openbaar vervoer.

De Lijn
Personen met een handicap, bijvoorbeeld ten gevolge van kanker,
hebben recht op een gratis abonnement (Buzzy Pas of Omnipas) voor
een jaar op de bussen en trams van van De Lijn.
Het abonnement wordt automatisch thuis opgestuurd op basis van de
gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
Wie wegens ziekte of handicap (of om een andere reden) zijn wagen
uit het verkeer haalt door de nummerplaat in te leveren, kan bij De
Lijn ook een gratis abonnement, het zogenaamde Dina-abonnement
krijgen. Meer informatie op www.delijn.be, rubriek Vervoerbewijzen/
Types en Tarieven/Gratis reizen met De Lijn.

De MIVB in Brussel
De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
legt speciale minibussen in voor het vervoer van personen met
beperkte mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat
om transport van deur tot deur, op aanvraag. De persoon betaalt een
kleine bijdrage (€ 1,60) per rit. Wel moet hij zijn handicap eerst laten
erkennen door de DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale
Zekerheid (zie 9).
De aanvraag moet gebeuren op een werkdag, tussen 8 en 12 uur,
telefonisch (02 515 23 65) of door te mailen naar minibus@mivb.
irisnet.be. Meer info op www.mivb.be (rubriek Beperkte mobiliteit/
Dienst Minibussen).
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Openbaar vervoer
(2): De Lijn en MIVB

Opvang in de metrostations
In sommige metrostations biedt de MIVB begeleiding aan personen
met een handicap. Deze dienst is specifiek bestemd voor personen
die moeite hebben om op en van de metro te stappen. De aanvraag
moet gebeuren via www.mivb.be, en dat één dag tot één uur voor het
vertrek. De begeleiding begint aan het loket en duurt het hele traject.

GOED OM TE wETEN
De site www.mobielbrussel.irisnet.be bevat specifieke
informatie over transport en verplaatsing in Brussel van
personen met beperkte mobiliteit. Klik in het hoofdmenu op
'Zich verplaatsen' en vervolgens op 'PBM', de afkorting van
'personen met beperkte mobiliteit'.

Een Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienst die transport
aanbiedt aan personen die om gezondheids- of inkomensredenen
moeite hebben om zich te verplaatsen.

wat is een MMC?
Een Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening die aangeboden
wordt door een gemeente, een OCMW, een ziekenfonds of een
onafhankelijke vzw, en autoritten aanbiedt tegen een lagere
kostprijs. Het kan daarbij gaan om familiebezoeken, boodschappen,
een afspraak bij de dokter of administratieve formaliteiten bij de
gemeente. Deze dienst is mogelijk dankzij vrijwilligers die zich een
paar uur per dag vrijmaken.

wie heeft er recht op?
Om te kunnen profiteren van de diensten van een MMC, moet u er in
de eerste plaats lid van zijn. U moet daarvoor voldoen aan een aantal
voorwaarden:
• het inkomen van de persoon mag niet hoger liggen dan twee keer
het leefloon;
• de persoon heeft geen (of moeilijk) toegang tot het openbaar
vervoer, wegens ziekte, ouderdom of tijdelijke redenen (in het gips
zitten bijvoorbeeld).
Als aan al die voorwaarden voldaan is, krijgt de aanvrager een
lidmaatschapskaart bij zijn inschrijving.
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De Minder Mobielen
Centrales (MMC's)

Hoeveel kost deze dienst?
Voor € 10 per jaar of € 5 per halfjaar (vanaf juli) kan het lid ritten
aanvragen als hij dat wenst.
Hij betaalt de vrijwillige chauffeur meestal € 0,30/km voor elke rit.
Meer info op: www.mindermobielencentrale.be

HOE RESERVEERT u EEN RIT?
1) De patiënt moet in de eerste plaats lid worden van de
dichtstbijzijnde MMC (zie boven).
2) Vervolgens belt hij de MMC waarbij hij is ingeschreven, en
dat minstens 48 uur op voorhand, zodat de Centrale nog
een chauffeur kan vinden die voldoet aan zijn behoeften.
3) Op de dag en het uur van de afspraak haalt de vrijwillige
chauffeur het lid op bij hem thuis en brengt hij hem naar de
afgesproken plaats.
4) Aan het eind van de rit betaalt het lid de vergoeding aan de
chauffeur, afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reikt tegen bepaalde
voorwaarden taxicheques uit, om zo veel mogelijk mensen de kans te
geven een taxi te kunnen nemen. Op die manier kunnen ze zich vlot
verplaatsen per taxi in of vanuit het Brussels Gewest.

De toekenningsvoorwaarden
Om recht te hebben op regionale taxicheques met universele waarde,
moet u gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• ofwel erkend worden als persoon met een handicap, over een
ongeschiktheidsattest beschikken om het openbaar vervoer te
gebruiken, en recht hebben op een RVV-inkomen;
• ofwel ouder zijn dan 75 jaar, over een ongeschiktheidsattest
beschikken om het openbaar vervoer te gebruiken, en recht hebben
op een RVV-inkomen.

GOED OM TE wETEN
In Brussel hebben sommige taxibedrijven een deel van hun
vloot aangepast om personen in een rolstoel te kunnen
vervoeren. Er zijn ongeveer honderd van die PBM-taxi’s. De
lijst van bedrijven die dit type voertuigen aanbieden, kunt
u raadplegen op www.brusselmobiliteit.irisnet.be (rubriek
Brusselse taxi’s/Taxi’s voor PBM).
Bij weigering, abnormaal lange wachttijden of andere
problemen bij het aanvragen van een PBM-taxi: gelieve
onmiddellijk contact op te nemen met de Directie Taxi’s van
Brussel Mobiliteit op telefoonnummer 0800 94 001. Vermeld
daarbij de dag en het uur van het probleem, plus ook de naam
van het taxibedrijf of de betrokken telefooncentrale.
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Taxi's voor iedereen

waarde en geldigheid
Een taxicheque is € 5 waard en is bruikbaar bij alle Brusselse taxi's.
Hij wordt beschouwd als cash geld, dus zullen de chauffeurs kleingeld
teruggeven indien nodig. Zo kan de passagier voor een rit van € 13
drie cheques van € 5 geven aan de chauffeur; die geeft hem dan € 2
terug.

TAxICHEquES AANVRAGEN
U kunt taxicheques aanvragen en verkrijgen bij de sociale
diensten of het OCMW van de gemeente waar de aanvrager
woont. Opgelet: niet alle gemeenten van Brussel-Hoofdstad
werken met taxicheques! De deelnemende gemeenten vindt u
op www.brusselmobiliteit.irisnet.be (rubriek Brusselse taxi's/
Taxicheques). Voor meer info kunt u bellen naar 02 678 28 33
of mailen naar taxi-be@edenred.com.

Of het nu komt door de behandelingen, de bijwerkingen of de ziekte
zelf, een kind met kanker kan sowieso gedurende min of meer
lange periodes niet naar school. Vandaar dat we enkele punten in
herinnering brengen, kwestie van de impact van de ziekte op zijn
schoolresultaten zo veel mogelijk te beperken.

Moet de school geïnformeerd worden?
Ouders en kinderen zijn wettelijk gezien niet verplicht om de school
mee te delen dat het kind kanker heeft. Toch is dat wel degelijk aan
te raden. Directie en leerkrachten zullen in het algemeen immers
meer begrip tonen voor te laat komen en afwezigheden indien ze op
de hoogte zijn van de situatie. Wat natuurlijk niet betekent dat de
basisregels niet moeten worden nageleefd! Er is immers leerplicht
tot 16 jaar en gedeeltelijke leerplicht tussen 16 en 18 jaar, en elke
afwezigheid – ongeacht de duur ervan – moet gerechtvaardigd
worden met een medisch attest of een woordje uitleg van de ouders.
Bovendien kan er een aangepaste regeling getroffen worden
voor de lessen en de examens. Dat alles valt te bespreken met de
schooldirectie.

Ziekenhuis- en/of thuisonderwijs
Bij ziekenhuisopname van het kind staan er in heel wat ziekenhuizen
leerkrachten klaar die de nodige begeleiding bieden om zijn
onderwijsprogramma voort te zetten. Afhankelijk van zijn niveau,
zijn behoeften en zijn toestand kunnen ze hem helpen om het
lesprogramma te volgen, zijn achterstand in te halen, zijn examens
voor te bereiden enz.
Daarnaast zijn er ook een aantal organisaties die thuisbegeleiding
aanbieden.
Meer info op www.hospichild.be.
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Onderwijs

universiteiten en hogescholen
Een student met kanker kan met zijn universiteit of hogeschool
een aantal regelingen treffen indien hij over de nodige medische
certificaten en attesten beschikt, ondertekend door zijn
behandelende arts: uitstel voor de examens, extra tijd voor het
indienen van werken, uitzonderlijke toestemming om het jaar over te
doen enz.
De instantie bij wie de student dit soort aanvraag moet indienen,
verschilt van instelling tot instelling: rectoraat, faculteitsraad, bureau
studentenzaken, sociale dienst van de universiteit enz.

GOED OM TE wETEN
Kinderen van een ouder met een handicap hebben recht op
een studiebeurs van hun universiteit of hogeschool. En in het
onderwijs voor sociale promotie en muziekacademies kunnen
personen met een erkende handicap en kinderen die deel
uitmaken van hun gezin, vrijgesteld worden van studiegeld.
Meer info bij de betrokken instellingen.

Vaak is het voor iemand met kanker zeer moeilijk, om niet te zeggen
onmogelijk om gedurende min of meer lange periodes beroepsactief
te blijven. Gelukkig speelt de arbeidswetgeving daarop in. Een bondig
overzicht van de verloven waarop een zieke werknemer recht heeft.

Ziekteverlof
Het eerste wat een zieke werknemer moet doen, is dat nog de dag
zelf melden aan zijn werkgever en hem binnen 48 uur een medisch
attest opsturen. Zo niet is de werkgever niet verplicht om loon uit te
betalen voor niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.
De term 'ziekteverlof', die staat voor afwezigheden op het werk om
gezondheidsredenen, dekt twee verschillende periodes:
• de arbeidsongeschiktheid duurt maximaal één jaar; tijdens die
periode krijgt de werknemer een vergoeding (vervangingsinkomen),
eerst van zijn werkgever, dan van zijn ziekenfonds. Dat
vervangingsinkomen is berekend op zijn persoonlijke situatie;
• de invaliditeit gaat in vanaf het begin van het tweede jaar
afwezigheid.
Bij herneming van de beroepsactiviteit, zelfs gedeeltelijk, moet
de persoon absoluut zijn ziekenfonds op de hoogte brengen.
Arbeidsongeschiktheidsvergoedingen mogen immers niet
gecombineerd worden met beroepsinkomsten. Op dergelijke sociale
fraude staan straffen.

En zelfstandigen?
De regeling voor zelfstandigen maakt onderscheid tussen drie
opeenvolgende periodes van arbeidsongeschiktheid:
• eerst is er een carenzperiode van één maand, waarin de
zelfstandige geen vergoeding krijgt. Om nadien toch een uitkering
te krijgen, moet hij zijn ziekenfonds op de hoogte brengen en
binnen 28 dagen een medisch certificaat opsturen;
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Ziekteverlof

• dan volgt er een vergoede periode van 11 maanden, 'primaire
arbeidsongeschiktheid' genoemd, waarin het ziekenfonds hem een
ziektevergoeding uitkeert die berekend wordt op basis van zijn
persoonlijke situatie;
• na één jaar arbeidsongeschiktheid komt de zelfstandige in de
invaliditeit terecht, net als de loontrekkende.

Loopbaanonderbreking (tijdskrediet)
Kankerpatiënten kunnen tijdens of na hun behandelingen last krijgen
van een aantal bijwerkingen. Zware vermoeidheid bijvoorbeeld.
Loopbaanonderbreking kan een oplossing zijn om een tijdlang te
stoppen met werken of minder te werken. In dat geval spreken we van
tijdskrediet.
Er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet. De voorwaarden en
de duur hangen af van het type tijdskrediet, de activiteitssector en
het oorspronkelijke werkregime.
Voltijds tijdskrediet met behoud van uitkeringen is beperkt tot één
jaar.
Meer info op www.werk.belgie.be.

GOED OM TE wETEN
Personen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen,
mogen in principe geen beroepsactiviteit uitoefenen. Wel
mogen ze gedeeltelijk het werk of een andere activiteit
hervatten: de zogenaamde medische parttime. Indien de
adviserend geneesheer van het ziekenfonds daarvoor groen
licht geeft, behoudt de patiënt zijn recht op een uitkering …
al kan die ook beïnvloed worden door de inkomsten van zijn
activiteit. Hoe dan ook is het beter om vooraf contact op te
nemen met de adviserend geneesheer.
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De naasten (partner, ouder, kind enz.) van een kankerpatiënt hebben
recht op bepaalde types verlof.
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Verlof voor de naasten
van de patiënt
Verlof om dwingende redenen
Elke werknemer heeft het recht om thuis te blijven om dwingende
redenen. Ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van iemand die samenwoont met de werknemer, worden als dwingende redenen beschouwd.
De duur van die afwezigheden, die vooraf of zo snel mogelijk moeten
worden gemeld aan de werkgever, mag niet langer bedragen dan tien
werkdagen per kalenderjaar. Verlof om dwingende redenen wordt niet
vergoed, tenzij werkgever en werknemer het anders overeenkomen.

'klein verlet'
Werkgevers hebben recht op verlof, met behoud van hun normale
loon, naar aanleiding van bepaalde familiale gebeurtenissen, onder
meer het overlijden van een familielid.
Om recht te hebben op zijn loon, moet de werknemer zijn afwezigheid
vooraf of zo snel mogelijk melden aan zijn werkgever.

GOED OM TE wETEN
Indien er verlof voor medische bijstand aangevraagd wordt
voor een kind jonger dan 16 jaar dat volledig of grotendeels ten
laste valt van de aanvrager, en die aanvrager alleenstaande is
(d.w.z. uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen ten
laste), wordt de duur van het verlof verdubbeld (24 maanden
voor volledige loopbaanonderbreking, 48 maanden voor
gedeeltelijke loopbaanonderbreking).

Verlof voor medische bijstand
Het is mogelijk om zijn beroepsactiviteit volledig of gedeeltelijk stop
te zetten met behoud van een uitkering, om een ernstig ziek gezinsof familielid (tot de tweede graad) bij te staan of te verzorgen.
Er bestaan drie vormen van loopbaanonderbreking:
• volledige onderbreking van de beroepsactiviteit per periodes van
één maand tot maximaal drie maanden, verlengbaar tot maximaal
twaalf maanden;
• vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking:
indien de loontrekkende minstens 3/4 werkt, mag hij halftijds
werken per periodes van één tot maximaal drie maanden,
verlengbaar tot maximaal 24 maanden;
• 1/5 loopbaanvermindering: indien de loontrekkende voltijds werkt,
mag hij 1/5 minder werken per periodes van één tot maximaal drie
maanden, verlengbaar tot maximaal 24 maanden.
In sommige gevallen worden deze rechten beperkt. Zo mogen
werknemers van een kmo met minder dan tien personeelsleden
alleen volledige loopbaanonderbreking nemen.
De maandelijkse uitkeringen bij verlof voor medische bijstand zijn
dezelfde als die voor palliatief verlof (zie 56).

HOE MOET u VERLOF AANVRAGEN VOOR
MEDISCHE BIjSTAND?
1) De naaste van de patiënt vraagt een attest aan zijn behandelende arts, waarin staat dat de naaste in kwestie bereid is om
de ernstig zieke persoon bij te staan of te verzorgen.
2) De naaste van de patiënt laat zijn werkgever per
aangetekende brief weten dat hij dit verlof wil opnemen.
3) De naaste van de patiënt vraagt compensatievergoedingen:
het volstaat om de ad-hocformulieren in te vullen en op te
sturen naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVAkantoor van zijn woonplaats.

Wie loopbaanonderbreking genomen heeft, bijvoorbeeld om
voor een ziek familielid te zorgen, krijgt van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) een onderbrekingsuitkering voor de
volledige duur van de loopbaanonderbreking. Daarnaast hebben
deze personen recht op een extra aanmoedigingspremie. Deze
extra aanmoedigingspremie draagt de naam 'zorgpremie' en wordt
toegekend door de Vlaamse overheid.

wie kan deze premie aanvragen?
• Iedereen die thematisch verlof (voltijds, halftijds of 1/5) opneemt
dat wordt toegekend door de RVA: ouderschapsverlof, verlof voor
de bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid,
palliatief verlof.
• Al wie halftijds of volledig tijdskrediet opneemt bij de RVA om te
zorgen voor:
> zijn moeder of vader die meer dan 70 jaar oud is,
> een zwaar ziek familielid of een terminaal ziek persoon (ook buiten
de familie),
> de zorg voor kinderen tot en met de leeftijd van 7 jaar. Voor
kinderen die een handicap hebben van minstens 66% (in het
stelsel kinderbijslag) geldt de voorwaarde tot en met 11 jaar.
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Aanmoedigingspremie van de
Vlaamse overheid

GOED OM TE wETEN
Voor werknemers tewerkgesteld in de socialprofit- en de
openbare sector is er een apart premiestelsel uitgewerkt. Meer
informatie op de website van het departement Werk en Sociale
Economie van de Vlaamse overheid www.werk.be, rubriek
Online diensten/Aanmoedigingspremies.

Aan welke voorwaarden moet men
voldoen om in aanmerking te komen
voor de Vlaamse aanmoedigingspremie?
• Tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest bij een onderneming
die een CAO, bedrijfsakkoord of toetredingsakte heeft afgesloten
waarin een zorgkrediet mogelijk wordt gemaakt.
• Het federaal tijdskrediet of thematisch verlof al hebben verkregen.
De premie wordt immers toegekend met een terugwerkende kracht
van maximaal zes maanden vóór de aanvraag van de Vlaamse
aanmoedigingspremie (1).
Tijdens de volledige beroepsloopbaan kan men voor de duur van
maximaal 1 jaar een aanmoedigingspremie zorgkrediet krijgen. Het
bedrag van de premie verschilt wel naargelang de loopbaan halftijds
of voltijds onderbroken wordt.

pROCEDuRE
Vraag de aanmoedigingspremie 'Zorgkrediet' online of
schriftelijk aan op www.werk.be, rubriek Online Diensten/
Aanmoedingspremies/Privésector/Hoe aanvragen.

(1)

De premie gaat uiteraard niet vroeger in dan de begindatum van het tijdskrediet of het
thematisch verlof.

Een vrouw die voor haar zieke echtgenoot zorgt, een zoon die
voor zijn bejaarde moeder zorgt … het zijn allemaal voorbeelden
van mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die vrijwillig
een familielid, vriend, buur of andere kennis verzorgt. Een echte
vergoeding voor mantelzorgers bestaat niet, maar sommige
gemeenten geven een financiële tegemoetkoming aan wie voor
iemand anders zorgt, zoals bijvoorbeeld een kankerpatiënt.

keren alle gemeenten een
mantelzorgpremie uit?
Om na te gaan of een bepaalde gemeente een mantelzorgpremie
uitkeert, neemt de mantelzorger het best contact op met zijn
gemeente of het OCMW, of de dienst Maatschappelijk Werk van
zijn ziekenfonds. Op de website www.rechtenverkenner.be, rubriek
Welzijn, kan men voor elke gemeente in België nakijken of ze een
mantelzorgpremie uitkeert. Het volstaat om de postcode van de
betrokken gemeente in te geven. De website geeft ook een overzicht
van alle andere mogelijke premies en uitkeringen binnen de zorg.

Aan welke voorwaarden moeten
mantelzorgers voldoen om een
mantelzorgpremie te krijgen?
De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente
tot gemeente. Soms is de premie enkel bedoeld voor mantelzorgers
van 65-plussers, of bijvoorbeeld alleen voor bloedverwanten … Het
bedrag kan variëren van € 50 per jaar tot € 25 (of meer) per maand.
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Mantelzorgpremie

GOED OM TE wETEN
In Vlaanderen en Brussel zijn er zes verenigingen voor
gebruikers (iemand die een beroep doet op de zorg) en
mantelzorgers die erkend zijn door het Vlaams Agentschap
voor Zorg en Gezondheid. U vindt ze hier: www.zorg-engezondheid.be, rubriek Thuiszorg/Verenigingen van gebruikers
en mantelzorgers. Deze verenigingen geven advies en
informatie aan gebruikers en mantelzorgers, en komen ook op
voor de belangen van de gebruikers en mantelzorgers.

Palliatieve zorg staat voor elke vorm van bijstand – medisch, sociaal,
administratief en psychologisch – en zorg aan een persoon die aan
een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt.
Het statuut 'palliatieve patiënt' geeft recht op verschillende financiële
voordelen, zowel thuis, in een rustoord voor bejaarden (ROB) als in
een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Financiële voordelen
Zodra het ziekenfonds zijn goedkeuring geeft, krijgt de palliatieve
thuispatiënt recht op het 'palliatief forfait', met name de volgende
financiële voordelen:
• een tegemoetkoming, die één keer verlengbaar is na een maand,
om een deel van de ziektekosten te dekken. Op 1 januari 2013
bedroeg deze tegemoetkoming € 638,29;
• de volledige terugbetaling van alle huisartsenprestaties (schrapping
van het remgeld);
• het 'verpleegkundig forfait', een door de verpleegkundige zelf in te
vullen formulier waardoor de patiënt geen remgeld meer hoeft te
betalen voor thuisverpleegzorg. De verpleegkundige verbindt zich
er dan toe om de patiënt permanent te verzorgen, 24 uur op 24 en
7 dagen op 7;
• de volledige terugbetaling van de kinesitherapeutische
verstrekkingen: thuis, één of twee sessies per dag, en maximaal
60 prestaties per voorschrift, verlengbaar door de huisarts. De
financiële bijdrage van de patiënt bedraagt maximaal € 0,25/dag.
In een ROB, RVT of ziekenhuis krijgt de palliatieve patiënt alle
huisartsenprestaties volledig terugbetaald (schrapping van het
remgeld).
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Het statuut
'palliatieve patiënt'

GOED OM TE wETEN
Behalve de financiële tegemoetkoming zijn deze diverse
voordelen niet beperkt tot twee maanden. Vandaar dat het
belangrijk is om het palliatief statuut vroeg genoeg aan te
vragen.

HOE DE TEGEMOETkOMING 'pALLIATIEVE
pATIëNT' TE VERkRIjGEN?
1) De patiënt of één van zijn naasten vraagt het palliatief
statuut aan bij het ziekenfonds van de patiënt, via een
formulier (Bijlage I: medische kennisgeving tot financiële
tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve
verzorging geniet) dat moet worden ingevuld door de
behandelende arts.
2) De behandelende arts stuurt het ingevulde formulier zo
snel mogelijk naar de adviserend geneesheer van het
ziekenfonds van de patiënt (per post, fax of e-mail).
3) Het ziekenfonds stort het palliatief forfait op de
bankrekening van de patiënt. Die heeft dan automatisch
recht op de andere voordelen (terugbetalingen enz.).

Het levenseinde van een kankerpatiënt is nooit gemakkelijk. Gelukkig
zijn er een aantal zorgverleners die de patiënten en hun gezin thuis
kunnen helpen en ondersteunen.

Gezinshulp
Gezinshulp kan thuis ondersteuning bieden bij de dagelijkse
activiteiten of de naaste omgeving bijstaan. Ze voert verschillende
taken uit, zoals opvang van kinderen en bejaarden, zieken of personen
met een handicap, en/of taken in verband met gezondheid, hygiëne,
comfort en veiligheid van de patiënt. Enkele voorbeelden: hulp bij
verplaatsingen buitenshuis (boodschappen doen bijvoorbeeld),
onderhoud van de woning en het linnen, bereiden van de maaltijden
enz.
Voor meer informatie kunt u rechtstreeks terecht bij de
gezinshulpdiensten, de OCMW's, de coördinatie thuiszorg, de
eerstelijnsverpleegkundige of de behandelende arts.

Ziekenoppas
Wanneer de familieleden en de omgeving de patiënt niet kunnen
opvangen, is er overdag of 's nachts thuiszorg beschikbaar. Deze
ziekenoppas blijft de hele tijd bij het ziekbed van de patiënt.
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Zorgteam,
gezinshulp en
ziekenoppas

Hij biedt comfortzorg (bescherming en kleding verversen enz.) en
lichaamsverzorging (toilet, verfrissing, massage om doorligwonden
te voorkomen enz.). Daarnaast biedt hij, naast de gezinshulp en/of
de verpleegkundige, hulp bij het opstaan, het slapengaan en/of de
maaltijden. Een ziekenoppas is een loontrekkende die hulp krijgt van
een maatschappelijk werk(st)er, permanente vorming moet volgen en
gebonden is aan het beroepsgeheim.
Opgelet: ziekenoppas kan duur zijn en is niet gereglementeerd
voor nachtopvang. Patiënten wenden zich dan ook beter tot hun
ziekenfonds, hun gemeente, het OCMW of het platform palliatieve
zorg van hun regio, om na te gaan of ze dit soort dienstverlening
aanbieden … en tegen welke prijs.

Het gaat om een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking,
plus een uitkering van de socialeverzekeringskas ten gunste van
werknemers in de privésector (1) die tijdelijk stoppen met werken om
palliatieve zorg te verlenen aan een persoon met een ongeneeslijke
ziekte en in een terminale fase. Het hoeft daarbij niet noodzakelijk om
een familielid te gaan.

Volledige of gedeeltelijke onderbreking
Palliatief verlof kan worden opgenomen op twee manieren:
• volledige loopbaanonderbreking: de (voltijdse of deeltijdse)
werknemer stopt volledig met werken gedurende een periode van
één maand, nog eens verlengbaar met één maand;
> gedeeltelijke loopbaanonderbreking: de (voltijdse of minstens
3/4 werkende) werknemer vermindert zijn werkuren gedurende
een periode van één maand, nog eens verlengbaar met één maand;
> met 1/5 (daarvoor moet hij wel voltijds werken);
> tot een halftijdse betrekking (daarvoor moet hij wel minstens voor
3/4 tewerkgesteld zijn).

Hoeveel bedraagt deze
onderbrekingsuitkering?
Op 1 december 2012 waren de maandelijkse barema's op basis van
een voltijdse betrekking de volgende:
• volledige onderbreking: € 786,78 bruto (= € 707,08 netto), ongeacht
de leeftijd van de werknemer;
• gedeeltelijke onderbreking (vermindering tot een halftijdse
betrekking):
> € 393,38 bruto (= € 323,92 netto) voor een werknemer onder de
50 jaar,
(1)

In de overheidssector bestaat er een gelijkaardig recht op palliatief verlof. Voor meer info kunt
u terecht bij de betrokken overheidsdiensten.
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> € 667,27 bruto (= € 552,84 netto) voor een werknemer boven de
50 jaar;
• Gedeeltelijke onderbreking met 1/5 werktijdvermindering:
> € 133,45 bruto (= € 110,57 netto) voor een werknemer onder de
50 jaar,
> € 179,47 bruto (= € 148,70 netto) voor een alleenstaande
werknemer onder de 50 jaar (met minstens één kind ten laste),
> € 266,91 bruto (= € 221,14 netto) voor een werknemer boven de
50 jaar.

Ontslagbescherming
Palliatief verlof is een recht: indien aan alle voorwaarden voldaan is,
mag de werkgever het niet weigeren of uitstellen. Bovendien genieten
personen met loopbaanonderbreking automatisch ontslagbescherming. Dat houdt in dat de werkgever geen enkele handeling mag
stellen om de arbeidsovereenkomst eenzijdig op te zeggen, tenzij
wegens een ernstige of voldoende reden. Deze bescherming gaat
in op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, en
loopt af drie maanden na het einde van het palliatief verlof.

HOE kuNT u pALLIATIEF VERLOF kRIjGEN?
1) De werknemer vraagt een attest aan de behandelende arts
van de patiënt, waaruit blijkt dat de werknemer zich bereid
verklaart om palliatieve zorg te verlenen aan deze patiënt
(die niet per se bij naam hoeft te worden genoemd).
2) De werknemer overhandigt zijn werkgever een ingevuld
aanvraagformulier voor palliatief verlof, en het attest van de
arts. Het verlof gaat in op de eerste dag van de daaropvolgende week of vroeger mits akkoord van de werkgever.
3) Om een loopbaanonderbrekingsvergoeding te krijgen, moet
de werknemer het formulier C61 invullen en samen met het
doktersattest opsturen naar de dienst Loopbaanonderbreking
van het RVA-kantoor van zijn woonplaats.
4) Om het palliatief verlof met één maand te verlengen, moet
de werknemer dezelfde procedure herhalen.

Het gaat hier om een loopbaanonderbreking, plus een uitkering
van de socialeverzekeringskas ten gunste van zelfstandigen die hun
activiteit tijdelijk stopzetten om palliatieve zorg te verlenen aan een
kind of aan hun partner.
De eenmalige forfaitaire uitkering bedraagt € 2.424 voor
een zelfstandige met een gezin ten laste en € 1.839 voor een
alleenstaande zelfstandige.

wie komt ervoor in aanmerking en tegen
welke voorwaarden?
Deze maatregel geldt voor de volgende categorieën zelfstandigen:
• zelfstandige in hoofdberoep,
• helper,
• meewerkende partner (die sociale bijdragen moet betalen).
De zelfstandige moet aangesloten zijn bij een socialeverzekeringskas
en in orde zijn met de sociale bijdragen van minstens de twee
kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal waarin de tijdelijke
stopzetting begint. Bovendien moet hij zijn beroepsactiviteiten
gedurende minstens 4 opeenvolgende weken onderbreken.

wie heeft recht op palliatieve zorg?
De zelfstandige kan profiteren van deze maatregel om palliatieve zorg
te verlenen aan:
• zijn kind of dat van zijn partner, op voorwaarde dat het recht heeft
op kinderbijslag en deel uitmaakt van zijn gezin,
• zijn partner.
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HOE MOET pALLIATIEF VERLOF wORDEN
AANGEVRAAGD?
1) De zelfstandige vraagt een attest aan de behandelende arts
van de patiënt die nood heeft aan palliatieve zorg. Daarbij
verklaart hij dat hij bereid is om palliatieve zorg te verlenen
aan de patiënt (die in het attest met naam vermeld moet
worden).
2) De zelfstandige dient een aanvraag in bij zijn
socialeverzekeringskas (per aangetekende brief, of geeft
dit af in het kantoor, tegen een ontvangstbewijs) binnen
4 weken vanaf het begin van de stopzetting.

Veel kankerpatiënten die in de laatste fase van hun leven zijn, willen
die tijd graag thuis doorbrengen en thuis verzorgd worden. Maar
soms kunnen de mensen die deze verzorging normaal op zich nemen,
zoals mantelzorgers of thuisverplegers, een dagje niet langskomen.
In dat geval kunnen patiënten naar een dagcentrum voor palliatieve
verzorging. Dergelijk dagcentrum neemt tijdelijk de opvang en
zorg over van de mensen die normaal thuis voor de patiënt zorgen.
Patiënten kunnen er een halve dag, een volledige dag of meerdere
dagen verblijven.

welke zorgen krijgen patiënten in een
palliatief dagverzorgingscentrum?
Het personeel in het centrum helpt de patiënt bij het wassen, de
verzorging en de verpleging. Daarnaast organiseert het centrum
activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten, en kan de patiënt
er sociale contacten leggen. De patiënt betaalt een dagprijs, waarin
een warme maaltijd is inbegrepen.
Voor meer informatie over de dagcentra voor palliatieve verzorging
kunnen patiënten terecht bij de Woonzorglijn (1): 078 15 25 25.

(1)

De Woonzorglijn is een meldpunt waar patiënten terechtkunnen met al hun vragen en klachten
over ouderenzorgvoorzieningen.
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waar bevinden zich dagcentra voor
palliatieve verzorging?
Er zijn maar weinig dagcentra voor palliatieve verzorging in
Vlaanderen. De adressen van de centra die erkend zijn door het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn te vinden op: www.zorgen-gezondheid.be, rubriek Zorgaanbod/Palliatieve gezondheidszorg/
Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging. Contacteer
het centrum van uw keuze voor specifieke informatie (prijzen,
openingsuren enz.).

GOED OM TE wETEN
Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt ook vervoer
aan van en naar het huis van de patiënt. Het vervoer is meestal
niet inbegrepen in de dagprijs.

Adviserend geneesheer = arts die werkt voor een ziekenfonds,
het RIZIV of de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale
Zekerheid.
Bijwerkingen = ongewenste symptomen die rechtstreeks veroorzaakt
worden door een behandeling.
Chemotherapie = orale en/of intraveneuze (infuus) behandeling met
chemische stoffen.
Coördinator (oncologische) zorg = verpleegkundige die de door
het multidisciplinaire team voorgestelde behandeling toedient en
de patiënt gedurende zijn volledige zorgtraject in het ziekenhuis
begeleidt.
Derdebetaler = principe waarbij de patiënt alleen het remgeld (zijn
eigen bijdrage) onmiddellijk betaalt.
FOD = Federale overheidsdienst (vroeger ministerie genoemd).
Gezin (of huishouden) = alle personen die gedomicilieerd zijn op
hetzelfde adres, ook al hebben ze geen enkele verwantschapsband.
Een alleenstaande wordt eveneens als een gezin beschouwd.
Hospitalisatie = een min of meer langdurig verblijf in het ziekenhuis.
Huisarts = arts die een algemene kijk heeft op de
gezondheidstoestand en het medisch dossier van de patiënt.
kanker = ziekte die gekenmerkt wordt door een abnormale en
chaotische woekering van bepaalde cellen.
katheter = dunne, soepele buis die gebruikt wordt om een infuus aan
te leggen.
kinesitherapeut (kine) = paramedische specialist die de spieren
van de patiënt in vorm houdt en hem begeleidt bij zijn lichamelijke
revalidatie.
OMNIO = statuut dat dezelfde rechten inhoudt als het RVV-statuut
(vroeger WIGW genoemd).
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Oncoloog/canceroloog = kankerspecialist.
palliatieve zorg = elke vorm van bijstand (medisch, sociaal,
administratief en psychologisch) en zorg aan een persoon die aan een
ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt.
Radiotherapie = behandeling waarbij de tumor wordt blootgesteld
aan een bundel ioniserende stralen, om de kankercellen te
vernietigen.
Remgeld = aandeel van de gezondheidskosten dat ten laste blijft van
de patiënt, na tussenkomst van het ziekenfonds.
RVV = 'rechthebbende op de verhoogde (verzekerings)
tegemoetkoming': iemand met dit statuut heeft recht op
extra financiële vergoedingen van het ziekenfonds voor zijn
gezondheidszorg.
Verpleegkundige = lid van het verzorgend personeel dat de door de
artsen voorgeschreven behandelingen moet toedienen.
Vrijstelling = iemand ontlasten van een fiscale verplichting (een
belasting bijvoorbeeld).
Ziekenfonds = de voor iedereen verplichte ziekteverzekeraar.
Zorgkundige = lid van het verzorgend personeel van een ziekenhuis
dat belast is met lichaamsverzorging (toilet, het bed opmaken enz.),
de maaltijden enz.

TERuGBETALING
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Tel.: 02 546 42 11 | Fax: 02 511 21 53
Website: www.rsvz.be — E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tel.: 02 739 71 11 | Fax: 02 739 72 91
Website: www.riziv.be — E-mail: communication@riziv.fgov.be

HANDICAp
DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 0800 987 99 | Fax: 02 509 81 85
Website: www.handicap.fgov.be — E-mail: handiF@minsoc.fed.be
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Tel.: 02 225 84 11 | Fax: 02 225 84 05
Website: www.vaph.be — E-mail: informatie@vaph.be

wERkGELEGENHEID
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Tel.: 0800 30 700
Webiste: www.vdab.be
Actiris, sociale raadpleging (Brussel)
Raadpleging op afspraak, op het nr. 02 505 77 51
Website: www.actiris.be
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Website: www.werk.belgie.be
Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA)
Website: www.rva.be
Themasite: www.aandeslag.be (overheidsmaatregelen om de
tewerkstelling te bevorderen)
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FISCALITEIT
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Tel.: 02 277 51 11 | Fax: 02 277 51 07
Website: http://economie.fgov.be
FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 57
Website: www.finances.belgium.be

ENERGIE & TELECOM
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
Tel.: 02 226 88 88 | Fax: 02 226 88 77
Website: www.bipt.be — E-mail: info@ibpt.be
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
Tel.: 02 289 76 11 | Fax: 02 289 76 09
Website: www.creg.be
Sociaal Verwarmingsfonds vzw
Tel.: 0800 90 923 (groen nummer)
Website: www.verwarmingsfonds.be — E-mail: info@vf-fc.be

uITkERINGEN
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Tel.: 02 209 13 13 | Fax: 02 209 13 97
Website: www.hvw.gov.be — E-mail: info@hvw.gov.be
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Tel.: 0800 94 434 | Fax: 02 237 21 11
Website: www.rkw.be — E-mail: info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be

