


SYMPOSIUM 
Betaalbare gezondheidszorg                  

in Waarschoot 

27-10-2015 

 
Deze presentatie is aangemaakt door  

CM Midden-Vlaanderen   



Inschrijving ziekteverzekering  

• Werkbewijs als werknemer 

• bijdrage RSZ  (13,07% van het brutoloon ingehouden door werkgever + 

werkgeversbijdragen) 

• Attest als gepensioneerde/weduw(e)(naar) 

• Studiebewijs als student 

• Zonder statuut: een persoonlijke bijdrage zelf te betalen 

• Attest van een sociale uitkering 

• het leefloon van het OCMW (gedurende min. 3 maanden) 

• de inkomensgarantie voor ouderen  

• de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale 

overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid. 

• Aansluiting als zelfstandige 

• Bijdrage RSZ ingehouden door de sociale kas voor zelfstandigen 

 

  

Betaalbare zorg in Waarschoot 

 



Inschrijving bij het ziekenfonds 

 

met verschillende hoedanigheden 
loontrekkende – verblijvende – mindervalide – invalide – gepensioneerde - weduw(e)(naar) - wees 

 

Rechten. Verplichte ziekteverzekering.  
Gezondheidszorgen en/of vervangingsinkomen.  

 

Is er ook recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT)? 



Aanvullende verzekering ziekenfonds 

• Elk ziekenfonds biedt een eigen diensten- en 

voordelenpakket aan.  
• Tussenkomst gezins- en bejaardenzorg, dagopvang, kortverblijf, herstelverblijf,  

• Tussenkomsten lidgeld sportverenigingen, kampen,.. 

• Aanbod van oppas bij zieke kinderen en ouderen door vrijwilligers, .. 

• Tussenkomsten in voetverzorging, chiropraxie, osteopathie, .. 

• Mindermobielenvervoer 

• Thuiszorgwinkels 

•  website van het eigen ziekenfonds 

  



 

 

 

 

 

 

SELECTIEVE 

MAATREGELEN 

IN DE GEZONDHEIDSZORG 
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, 

• Enkele “sociale correcties” of selectieve maatregelen in de 
gezondheidszorg 

•  om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor 
iedereen 

• Op basis van financiële criteria: 

• Verhoogde Tegemoetkoming sinds 1974  

• Maximumfactuur sinds 2002 

• Op basis van medische criteria 

• Forfaitaire vergoedingen 
• voor chronisch zieken  

• voor patiënten met incontinentiemateriaal (KB van 02/06/1998).  

• voor palliatieve thuispatiënten (KB van 02/12/1999) 

• “Statuut chronische aandoening” sinds 2013 

• Vlaamse  Zorgverzekering vanaf 2001 

 



SELECTIEVE 

MAATREGELEN. FINANCIEEL  
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• Verhoogde Tegemoetkoming 

• Maximumfactuur 

 

 



VERHOOGDE 

TEGEMOETKOMING 
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VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

 

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-betere-vergoeding-medische-kosten.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-betere-vergoeding-medische-kosten.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-betere-vergoeding-medische-kosten.aspx


Wat is VT? 

VT staat voor een verhoogde tegemoetkoming.  

Voordelen van de VT: 

• Hogere terugbetaling geneeskundige verstrekkingen.                                                  
Er is een lager remgeld bij uitgaven voor geneesmiddelen, prestaties door de 

dokter, tandarts, kinesitherapeut en andere zorgverstrekkers. 

• Recht op regeling betalende derde.                                                                             

Daardoor betaalt de patiënt enkel het remgeld bij consultaties huisarts. De rest van 

het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds. 

• Bij hospitalisatie.                                                                                                   

Er is een lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en een verbod op        

kamer- en ereloonsupplementen bij een opname in twee- of meerpersoonskamer. 

• Maximumfactuur  Recht op sociale maximumfactuur.                                                                                       
Laag remgeldplafondbedrag. Remgelden worden volledig terugbetaald van zodra 

de grens van 450 euro (350 euro) tijdens een kalenderjaar wordt bereikt. 



Andere voordelen ingevolge VT 

• Zorgverzekering.                                                                                                  
Lagere jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering. 

• 25 euro i.p.v. 50 euro 

• Openbaar vervoer.                                                                                              
Korting voor trein en bus.. 

• Telefoontarief.                                                                                                    
Recht op sociaal telefoontarief. 

• Regionaal.                                                                                                               

In sommige regio’s zijn er ook gemeentelijke en/of provinciale 

tegemoetkomingen… 



                                  



Terugbetaling VT  versus niet-VT 

Voorbeeld: raadpleging bij een huisarts. 

                   101076 

 

Honorarium Met VT Zonder VT 

01-01-2015 Terugbetaling Pers. aandeel Terugbetaling Pers. aandeel 

24,48 euro 22,98 euro 1,50 euro 18,48 euro 6 euro 

Algemene regel: 

- Terugbetaling VT = 90% en niet-VT= 75% 

 

 



Wie heeft recht op VT? 

1. Automatisch recht op basis van een sociale uitkering: 

• leefloon of steun van het OCMW (gedurende min. 3 volledige maanden) 

• inkomensgarantie voor ouderen (IGO) /gewaarborgd inkomen voor 

bejaarden (GIB) van toegekend door Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

• tegemoetkoming als gehandicapte, toegekend door de Federale 

overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid. 

 

ook voor: 

• een kind met verhoogd kinderbijslag (KB+), met een erkende handicap 

van minstens 66% of 4 punten op de 1ste pijler vd medisch sociale schaal. 

• de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s). 

• een weeskind dat beide ouders verloren heeft (-25jaar) 
Het automatisch geopend recht op VT wordt toegekend tot 31-12 van het volgend kalenderjaar. 

 

 



Wie heeft recht op VT? 

2a. Op basis van een laag inkomen  inkomensonderzoek. 

Voor volgende hoedanigheden: 

• (WIGW) weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees 

• erkend als persoon met een handicap 

• al minstens 1 jaar volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid 

• eenoudergezin 

•  het ziekenfonds vraagt alle bewijsstukken op met betrekking tot het 

inkomen van alle gezinsleden (o.a. laatste aanslagbiljet) 

•  er wordt een verklaring op erewoord opgemaakt en ondertekend 

• Het huidig gezinsinkomen moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen 

• Grensbedragen:    

 Vanaf 01-01-2016 17.649,88 Bijkomend bedrag per persoon ten laste= 3.267,47 

Vanaf 01-09-2015 17.424,93 Bijkomend bedrag per persoon ten laste= 3.225,83  

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx1._Jaarlijks_grensbedrag_van_de_actuele_inkomens_-%c2%a0bedragen%c2%a0in%c2%a0EUR


Wie heeft recht op VT? 

2b. Op basis van een laag inkomen  inkomensonderzoek 

Voor iedereen met een laag inkomen. 

•  alle bewijsstukken met betrekking tot het inkomen van alle 

gezinsleden (o.a. laatste aanslagbiljet) 

•  er wordt een verklaring op erewoord opgemaakt en ondertekend 

• Het gezinsinkomen van het vorige kalenderjaar moet onder een 

jaarlijks grensbedrag liggen 

•  Dit inkomensonderzoek moet door rechthebbende zelf 

aangevraagd worden 

 

 

• Grensbedragen:  

 

 

 

 

 

 

2014 16.965,47 3.140,77 

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx1._Jaarlijks_grensbedrag_van_de_actuele_inkomens_-%c2%a0bedragen%c2%a0in%c2%a0EUR
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Verhoogde tegemoetkoming 

AUTOMATISCH op basis van  

een sociaal voordeel 

Na Inkomensonderzoek  

mits indicator 

 

Na inkomensonderzoek  

voor IEDEREEN  

met een laag inkomen 

• Leefloon of steun OCMW 

• Inkomensgarantie ouderen 

• Tegemoetkoming als                           

Gehandicapte (FOD) 

Op basis van een 

inkomensonderzoek van  

álle gedomicilieerden op 

hetzelfde adres  

MUTUALITEIT GENT 123 

ACHTERNAAM VOORNAAM: 

……………………………………..     

STRAAT NUMMER: 

………………………………………………… 

POSTCODE STAD: 

…………………………………………………. 121/121 123456 123 12 INSZ 

MUTUALITEIT GENT 123

ACHTERNAAM VOORNAAM: ……………………………………..    

STRAAT NUMMER: …………………………………………………

POSTCODE STAD: ………………………………………………….

121/121 123456 123 12 INSZ

 

• Gepensioneerde 

• weduwnaar of weduwe 

• invalide / wees 

• volledig werkloze > 50 jaar 

• mindervalide 

• langdurig werkloze < 50 jaar 

• alleenstaande ouder 

•…… 
 



MAXIMUMFACTUUR 
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MAXIMUMFACTUUR 

 

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/maximumfactuur-(maf)-houdt-medische-kosten-binnen-perken.aspx


De maximumfactuur (MAF) 

• De maximumfactuur is een “selectieve” maatregel binnen de 

ziekteverzekering 

•  mensen met veel en hoge rekeningen voor geneeskundige zorgen beter 

beschermen 

 

• De maximumfactuur betekent dat voor elk feitelijk gezin                             

het jaarlijks totaal aan remgelden voor geneeskundige verstrekkingen 

geplafonneerd wordt 

• in relatie tot het inkomen basisbescherming  

• of tot de sociale categorie bijzondere bescherming waartoe men behoort 

 

 



De maximumfactuur (MAF) 

Concreet :  

• Alle wettelijke remgelden voor geneeskundige verstrekkingen worden 
opgeteld  

•  in MAF-teller. 

• Eens het MAF-remgeldplafond is bereikt 
• afhankelijk van de sociale categorie of de inkomensschijf 

 

•  een terugbetaling  aan 100 % van het officieel honorarium 
• (= terugbetalingstarief + het wettelijke remgeld) 

•  een ziekenhuisfactuur wordt gefactureerd aan 100% aan het 
ziekenfonds (niet voor dagopnames) 

•  100%- regeling bij de publieke apotheek 
 

 
 

 

 

 



De maximumfactuur (MAF) 

MAF = gezinsrecht 

• MAF-gezin= feitelijk gezin = rijksregistergezin 
• alle personen die onder hetzelfde dak wonen 

• op basis van de gegevens van het Rijksregister 

• Toestand op 1 januari 

 

MAF-gezinshoofd = oudste van het feitelijk gezin 

• Bij intermutualistische gezinnen: beheer door de verzekeringsinstelling 

waarbij het gezinshoofd is aangesloten 

• Betalingen gebeuren wel door het ziekenfonds waarbij het gezinslid is 

aangesloten 

  

 



Soorten MAF 

de basisbescherming   INKOMENS-MAF 
 

op basis van het gezinsinkomen 

de bijzondere bescherming   SOCIALE MAF op basis van een sociaal recht 

Remgeldplafond van € 450 (* € 350) 

de INDIVIDUELE 
bescherming 

voor kinderen jonger dan 19 jaar 
 (op 01-01 van het MAF-jaar) 

Individueel remgeldplafond van € 650 (* € 550) 
(ongeacht het totale gezinsinkomen). 

voor kinderen met verhoogd kinderbijslag Individueel remgeldplafond van € 450  
(ongeacht het totale gezinsinkomen). 

voor personen in een zorgafhankelijkheidssituatie 
(Chronisch zieke) 

  
  
Enkel het eigen inkomen wordt beschouwd 

voor personen in een gezin geplaatst 
(door jeugdrechter / vonnis rechtbank)  

(*)  Vermindering van 100 euro voor MAF-gezin 
  met persoon met chronische ziektekosten d.w.z. die minstens  
€ 450 had aan remgeld in het MAF-jaar -1  én het MAF-jaar -2.  
 of met persoon met het “statuut chronische aandoening”  



Sociale MAF 

• de terugbetaling  door het ziekenfonds van de betaalde wettelijke 
remgelden voor geneeskundige verstrekkingen                                                                      
boven het remgeldplafond van 450 EUR                                                                       
of verlaagd remgeldplafond van 350 EUR (*) 

• voor de rechthebbende én de eigen personen ten laste 

  + de partner en diens personen ten laste,  

   binnen eenzelfde rijksregistergezin  

• die behoren tot een welbepaalde sociale categorie  
• recht op VT 

• recht op een bepaalde tegemoetkoming voor gehandicapten 

 

    
(*) Verlaging van het remgeldplafond met 100 euro  

• indien een gezinslid in de jaren MAF-1 én MAF-2 telkens 
minstens € 450 aan remgelden had                                                         
(chronische uitgaven ziektekosten)  

• Of indien men het “statuut chronische aandoening” heeft 
 



InkomensMAF 

De terugbetaling door het ziekenfonds van de betaalde wettelijke 
remgelden voor geneeskundige verstrekkingen boven het 
remgeldplafond afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen 
(feitelijk gezin) 

• 5 basiscategorieën: 5 remgeldplafonds afhankelijk van het netto 
belastbaar gezinsinkomen 



Grensbedragen 

 Referentiejaar inkomen: MAF-jaar – 3 

Bv. Inkomen 2012 is het referte-inkomen voor het MAF-jaar 2015 

Inkomenscategorie 
Plafond- 
bedrag 2012 2013 2014 2015 

Cat. B  Laag inkomen € 450 €  0,00                         
tot 17 039,73 

€  0,00                         
tot 17 523,66 

€  0,00                         
tot 17.719,92 

€  0,00                         

tot 17.780,17 
 Cat. M € 350 

Cat. C  Bescheiden inkomen € 650 € 17 039,74                              
tot  € 26 195,40 

€ 17 523,67                              
tot  € 26 939,35 

€ 17.719,93 
Tot 27.241,07 

€ 17.780,18 
tot 27.333,69 

 Cat. N € 550 

Cat. D  € 1000 € 26 195,41                   
tot  € 35 351,10 

€ 26 939,36                  
tot  € 36 355,07 

€ 27.241,08  
tot 36.762,25 

€ 27.333,70 
tot 36.887,24 

 Cat. O € 900 

Cat. E  € 1400  € 35 351,11                   
tot  € 44 125,29 

€ 36 355,08                   
tot  € 45 378,45 

€ 36.762,26 tot 
45.886,69 

€ 36.887,25              
tot 46.024,70 

 Cat. P € 1300 

Cat. F  € 1800 Vanaf                              
€ 44 125,30 

Vanaf                              
€ 45 378,46 

Vanaf                                   
€ 45.886,70 

Vanaf                            

€ 46.024,71 
 Cat. Q € 1700 

Sociale MAF  € 450  

€ 350 

Kind KB+ 
€ 450 

Kind -19 jaar 
€ 650 

€ 550 

 

 Vermindering van 100 euro voor MAF-gezin 
  met persoon met chronische ziektekosten d.w.z. die minstens 
€ 450 had aan remgeld in het MAF-jaar -1  én het MAF-jaar -2.  
 of met persoon met het “statuut chronische aandoening”  



Heronderzoek behartenswaardigheid 

• Voor gezinnen wiens inkomen beduidend verminderd is ten opzichte 

van het referentiejaar (MAF-jaar – 3) 

• Op basis van het HUIDIG inkomen op moment van ondertekening  

• a.d.h.v. een verklaring op eer 

•  Dit inkomensonderzoek moet door rechthebbende zelf 

aangevraagd worden 

• Nieuw berekend inkomen moet resulteren in de categorie laag 

inkomen (cat. B) of de categorie bescheiden inkomen (cat. C)  

• Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan 



  

Voorwaarden heronderzoek wegens behartenswaardigheid: 

  - stopzetting beroepsactiviteit                                                                                                          

  - vrijstelling sociale bijdragen voor meer dan 1 kwartaal                                                     

  - gecontroleerd volledig werkloze sedert ten minste 6 maanden                                           

  - arbeidsongeschikt sedert ten minste 6 maanden                                                                                                       

  

- de combinatie van de laatste twee gevallen                                                                                         

(3 maand werkloos en 3 maand ziek)                  

en van toepassing indien het nieuw berekend gezinsinkomen resulteert in recht                      

op een inkomensMAF  'laag'= categorie B of ‘bescheiden’= categorieC    



SELECTIEVE 

MAATREGELEN. MEDISCH 
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• Forfaitaire vergoedingen chronisch zieken 
• Forfait chronisch zieken 

• Forfait incontinentiemateriaal 

• Forfait palliatief thuispatiënt 

• “Statuut chronische aandoening”  

• Vlaamse Zorgverzekering 

 

 

 



FORFAITAIRE 

VERGOEDINGEN 
• niet gebonden aan voorafgaand bewezen uitgaven voor 

geneeskundige verzorging 

• maar wel gebonden aan een reglementair bepaalde 

vaststelling inzake de medische toestand 

18/10/05 



CM Midden-Vlaanderen 31 

3 soorten 

1. Forfaitaire vergoeding voor chronisch zieken  

(zorgforfait) 

KB van  

02/06/1998 

2. Forfaitaire vergoeding voor 

incontinentiemateriaal (incontinentieforfait) 

3. Forfaitaire vergoeding voor                                  

palliatieve thuispatiënten (palliatief forfait) 

KB van 

02/12/1999 



Statuut chronisch zieke 
• Onder “chronisch zieke” verstaan we een persoon die voldoet aan minstens 

één van volgende medische criteria : 

 1. Recht op verpleegkundige zorg onder forfait B of C  

(gedurende minstens 3 maanden) 
2. Recht op verzorging kine zware aandoeningen (E-pathologie)  

(gedurende minstens 6 maanden) 
3. Recht op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen (tot 21 jaar)  

4. Recht op een IntegratieTegemoetkoming gehandicapte (IT) 

5. Recht op een Tegemoetkoming voor Hulp Aan Bejaarden (ThaB) 

9. 

  

Langdurige opnames : 120 dagen over 2 jaar  

OF  Veelvuldige opnames : ≥ 6   

(in het betrokken en het voorafgaande kalenderjaar) 



Forfait chronisch zieke (zorgforfait) 

Voorwaarden voor uitbetaling  

• 1. voldoen aan 1 medisch criterium als “chronisch zieke” 

in het lopend kalenderjaar  

• 2. overschrijden van de remgeldgrens in het lopend 

kalenderjaar én in het voorafgaand kalenderjaar 

• meer dan 365 euro (VT) of 450 euro (niet-VT)  

 



2015 € 300,11 € 600,23 € 450,18 
Afhankelijk van het 

medisch criterium 

waaraan voldaan 

wordt 

100% 200% 150% 

Gewoon bedrag                          

  indien criterium  

- Kine zware aandoening  

- Verhoogd kinderbijslag (KB+)  

- Lange of veelvuldige opnames 

Verdubbeld bedrag                             

 indien criterium  

- Recht op verpleegkundig 

forfait B/C 

Bedrag verhoogd met 50%  

indien criterium  

- Integratietegemoetkoming  

gehandicapten (IT)  

- Tegemoetkoming Hulp aan 

bejaarden (THAB)  

of 6 (hulp van derden aan 

mindervaliden wet 27/06/69)  

of 7 (hulp van derden ZIV)  

of 8 (hulp van derden ziekte-

uitkering) 

Hoeveel bedraagt het zorgforfait? 



Forfait incontinentiemateriaal (1) 

• Het incontinentieforfait bedraagt € 493,15 per jaar 

 

• Voorwaarden voor uitbetaling: 

• 1. recht op verpleegkundige zorg forfait B of C  

• gedurende minstens 4 maanden 

• met score 3 of 4 voor incontinentie op de katzschaal gedurende de laatste 
12 maanden  

• 2. geen opname in een verzorgingsinstelling of ziekenhuis op de 
laatste dag van die periode van 4 maanden 

 

• Toestemming adviserend geneesheer volstaat 
• (verpleegsterszorgen moeten niet zijn afgerekend) 

• periode mag onderbroken worden 

 
 
 



Forfait onbehandelbare incontinentie (2) 

• Forfait voor onbehandelbare incontinentie bedraagt €160,96 per jaar 

•  Niet cumuleerbaar de grote forfait incontinentiemateriaal  

• Voorwaarden: 

• Lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie. 

• Geen recht hebben op het incontinentieforfait (dus geen verpleegkundige 

zorg forfait B of C  

• Niet verblijven in een rustoord of verzorgingsinrichting  

• Geen andere tegemoetkoming ontvangen voor incontinentiemateriaal of 

autosondage 

•  Dit forfait moet zelf aangevraagd worden 

• door de huisarts op een specifiek aanvraagformulier 

• RIZIV: aanvraagformulier forfait onbehandelbare incontinentie 
 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier-onbehandelbare-incontinentie-forfait.pdf


Palliatief forfait thuispatiënt 

Het palliatief forfait bedraagt € 647,16 

Het is een forfaitaire financiële tegemoetkoming in de kosten 

• voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen 

• voor terminale patiënten die wensen thuis te sterven 

• Voorwaarden: 

• Geen opname instelling of ziekenhuis op moment van de aanvraag 

• Op basis van aanvraagformulier ingevuld door de huisarts                                                  

Medische kennisgeving  

• Kan een 2de keer aangevraagd en betaald worden 

• Na 30 dagen indien de patiënt nog in leven is 

• Voordelen:  

• Geen remgeld meer voor huisbezoeken huisarts  

• Geen remgeld voor kinesitherapie aan huis 

• Verpleegkundige kan meer aan huis komen 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_artsen_tegemoetkoming_palliatieve_verzorging_thuis.pdf


STATUUT CHRONISCHE 

AANDOENING 

18/10/05 



Voordelen?  

• 1. Verlaging remgeldplafond van de maximumfactuur  

• met 100 euro 

 

• 2. Derde betalersregeling mag toegepast worden 

• voor alle prestatiesart.2 (raadplegingen en bezoeken)                                                               

door alle artsen (huisartsen en specialisten)  

• voor alle prestaties tandverzorgingart.5 door tandartsen 

 



Voorwaarden. 1 van de 3 criteria 
• Criterium 1: Hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging 

wat veel ruimer is dan het persoonlijk aandeel (lijst ter verduidelijking) 

•  Indien gedurende 8 opeenvolgende kwartalen (2 volledige kalenderjaren) 
minstens 300 euro per kwartaal aan uitgaven gezondheidszorg 

• Toekenning statuut voor 2 kalenderjaren  
• Voorbeeld: Een lid heeft in 2013 en in 2014 in elk kwartaal minstens 300 euro aan uitgaven gehad;                                                                   

het statuut wordt toegekend van 01/01/2015 tot en met 31/12/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verlenging van het statuut:  
• Telkens voor 1 kalenderjaar (X) 

• Indien min. € 1.200 uitgaven voor geneeskundige verzorging in het jaar X-2                                             
(geen notie van kwartalen meer!)  

 

 

 



Voorwaarden. 1 van de 3 criteria 

• Criterium 2: recht op het zorgforfait (forfait chronisch zieke) 

•  Indien uitbetaling van het forfait chronisch zieke 

• Toekenning statuut voor 2 kalenderjaren  
• Voorbeeld: Een lid heeft het zorgforfait genoten in 2014; het statuut wordt toegekend van 01/01/2015 tot en met 31/12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verlenging van het statuut:  
• Telkens voor 1 kalenderjaar (X) 

• Indien er recht was op het  zorgforfait in het jaar X-2  



Voorwaarden. 1 van de 3 criteria 

• Criterium 3: Zeldzame ziekte of weesziekte 

•  Indien men lijdt aan een zeldzame of weesziekte 
• een ziekte die een beperkt aantal personen treft (1 persoon op 2 000) 

• Op basis van medisch getuigschrift opgesteld door een geneesheer-specialist 

• Cfr. website Orphanet. 

•  én indien men ook aan criterium 1 voldoet 
• gedurende 8 opeenvolgende kwartalen minstens 300 aan medische kosten 

• Toekenning statuut voor 5 jaar  

•  Dit recht moet door rechthebbende zelf / arts aangevraagd worden 

 

• Voorbeeld:  

• Een lid heeft in 2011 en in 2012 in elk kwartaal minstens 300 euro aan uitgaven gehad en overhandigt 

in 2013 een attest van weesziekte;  

• Het statuut wordt toegekend van 01/01/2013 tot en met 31/12/2017. 

• Verlenging mits nieuw medisch getuigschrift 

 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/medisch-getuigschrift-chronische-ziekte.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=NL


CONVENTIE/ 

OVEREENKOMSTEN 

18/10/05 



Geconventioneerd? 

• Geconventioneerde geneesheren  
zijn toegetreden tot de Nationale akkoorden en moeten zich houden 

aan gemaakte tariefafspraken. 

• Niet-geconventioneerde geneesheren 

zijn niet toegetreden tot de Nationale akkoorden, voor hen gelden 

geen tariefafspraken. 

 

• Nationale akkoorden:  artsen- verzekeringsinstellingen 

• Overeenkomsten: paramedici – verzekeringsinstellingen 

•  bij niet-geconventioneerde paramedicus is er voor de niet-VT-

gerechtigde een verlaagde terugbetaling van 25%  

 

 



Geconventioneerd? 

• U kunt opzoeken of een zorgverlener geconventioneerd is of niet.   

• webtoepassing. Zorgverlener zoeken. 

• statuut op het vlak van conventionering  

• geconventioneerd (past de officiële tarieven toe)  

• gedeeltelijk geconventioneerd (past de officiële tarieven toe voor 

een gedeelte van zijn praktijk)  

• niet geconventioneerd (vrij om zijn honorarium te bepalen)  

 

https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/
https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/


HUISARTS 
• GMD (het globaal medisch dossier) 

• Preventiemodule (GMD+) 

• Advies 

• Echelonnering (remgeldvermindering bij specialist na 
doorverwijzing) 

• Derdebetalersregeling 

• Tussenkomst pijnmedicatie 

• Tussenkomst actieve verbandmiddelen 

• Diabetespas 

 
18/10/05 

INFOBOX VOOR DE HUISARTS 

FORMULIEREN VOOR DE ARTS 

 

http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-huisarts.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-huisarts.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/Paginas/formulieren-arts.aspx


Globaal medisch dossier (GMD) 

• Een GMD bevat alle medische gegevens van de patiënt  

• waardoor een gecoördineerde zorg beter gegarandeerd is 

• wordt geopend door erkende huisarts (-003, -004, -007 en -008) 

• op vraag van of met goedkeuring van de patiënt 

 

• Geldig tot 31-12 van het jaar +2 

• Voorbeeld: GMD op 02-05-2015 blijft geldig tot 31-12-2017                        

of tot datum van volgende GMD 

• Het GMD wordt administratief of automatisch verlengd wanneer er 

jaarlijks een contact is met de huisarts. 

 

 

 



Globaal medisch dossier (GMD) 

• Honorarium: 30 euro (01-02-2015) 

• Wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering 

• Voordeel: remgeldvermindering van 30 % 

• bij de GMD-houdende arts (+ artsen van dezelfde groepering) 

• voor de raadplegingen (type 1) 

• of voor de raadplegingen én de huisbezoeken (type 2) 

• voor de +75-jarigen  

• en de patiënten met het “statuut chronisch zieken”. 

 

•  Een GMD is bovendien een voorwaarde voor echelonnering, de 

diabetespas en een zorgtraject 

• Globaal medisch dossier 

 

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/globaal-medisch-dossier.aspx




Terugbetaling zonder /met GMD 

 

 

 

 

Voorbeeld: raadpleging bij een huisarts.        101076 

Honorarium Met VT Zonder VT 

01-01-2015 Terugbetaling Pers. aandeel Terugbetaling Pers. aandeel 

24,48 euro 22,98 euro 1,50 euro 18,48 euro 6 euro 

Voorbeeld: raadpleging bij een huisarts                 101076 

Honorarium Met VT / met GMD Zonder VT /met GMD 

01-01-2015 Terugbetaling Pers. aandeel Terugbetaling Pers. aandeel 

24,48 euro 23,48 euro 1 euro 20,48 euro 4 euro 



Geattesteerd GMD  

• Jaarlijks aanrekenbaar (102771) 

• wordt geattesteerd op GVH 

• samen met een raadpleging (101032 of 101076)                                                         

of een bezoek (103132 of 103412 of 103434) 

• Administratieve verlenging 

• Voorbeeld: 

• Dokter Peters attesteert een GMD in 2013 voor lid 

•  Geldig tot 31-12-2015 

• In 2014 wordt geen GMD geattesteerd maar er was minstens 1 contact 

met de huisarts. 

• Dan zal het ziekenfonds het GMD administratief verlengen vanaf 31-12-

2014 tot en met 31-12-2016  

• De arts ontvangst de betaling van het ziekenfonds 

 



Elektronisch globaal medisch dossier 

• eGMD 

• Arts heeft de vrije keuze om in te schrijven in het elektronisch 
systeem. Inschrijvingsprocedure 

• Alles of niets principe: dus voor alle patiënten en dus géén papieren 
attesteringen meer. 

• Arts doet een elektronische notificatie via MyCareNet (eHealth) 

• via de eigen software van de arts  

• of via een beveiligde website “Welkom op de website MyCareNet van het 
NIC http://ned.mycarenet.be/ 

• Versnelde verlenging 

• Automatische verlenging 

• Onmiddellijke overname vanaf datum notificatie. 

• Remgeldvermindering voor nieuwe arts gaat direct in.  

• (Betaling aan nieuwe arts pas vanaf volgend kalenderjaar indien voor het 
lopend jaar al een betaling gebeurde) 

 
 

 

 

https://docs.google.com/a/intermut.be/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bXljYXJlbmV0LmJlfHdlYnxneDoxYzM1M2MzNDM4ZTkwNTZj
http://ned.mycarenet.be/


Preventiemodule (GMD+) 

• De preventiemodule  (ook GMD+ genoemd) vergoedt het overlopen 

met de patiënt van de checklist  

• voor de bespreking en opvolging van een gezondheidspreventie 

• Kan geattesteerd worden 

• voor patiënten vanaf de 45ste tot de 75ste verjaardag 

• samen met een  GMD en/of een andere raadpleging of bezoek 

• 1 x per jaar 

• 102395 

• Honorarium = 10,80 (bedrag 2015) 

• Geen remgeld voor patiënt 

 

 

 

 

 

 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_verordening20030728_bijlage_80.pdf


Advies  

• = het opmaken en ondertekenen, buiten welk onderzoek 

van de zieke ook, van getuigschriften, farmaceutische 

voorschriftbriefjes en allerlei bescheiden 

• 109012 

• Honorarium = € 3,72 
• Remgeld = € 0,37 (VT) of € 0,93  

 

 



Echelonnering  

Onder ”echelonnering of getrapte geneeskunde” verstaan we dat men 

de gezondheidszorg “doorloopt” volgens bepaalde “stappen” 

• Men wordt door de huisarts (eerste lijn) doorverwezen naar specialist 

(tweede lijn)  

• Op basis van een doorverwijsbrief  

• hogere terugbetaling (bij bepaalde specialisten) 

• 5 euro minder remgeld voor de gewoon verzekerde 

• 2 euro minder remgeld voor de VT-verzekerde 

• 1 keer per jaar per specialisme  

• indien men een GMD heeft  

 

 

http://teams.cmc.be/sites/120_D_GZ/Documenten/formulier echelonnnering.pdf


Echelonnering  
Specialisme  

01 Gynaecologie & verloskunde 

02 Oftalmologie 

03 Otorhinolaryngologie 

04 Urologie 

05 Stomatologie 

06 Dermato-venereologie 

07 Inwendige geneeskunde 

08 Geriatrie 

09 Endocrinologie 

10 Gastro-enterologie 

11 Kindergeneeskunde 

12 Cardiologie 

13 Neuropsychiatrie 

14 Neurologie 

15 Psychiatrie 

16 Reumatologie 

17 Pneumologie 

 

•  



Tussenkomst pijnmedicatie 

• Tussenkomst voor bepaalde analgetica/pijnstillers 

• die voorkomen op RIZIV-lijst analgetica van erkende producten. 

• van 20% in de kostprijs  

• Voor chronische pijnpatiënten met een geldige machtiging (per max, 12 maanden) 

• aanhoudende pijn die, na een optimale curatieve behandeling, aanhoudt gedurende 

minstens 3 maanden of door een ziektebeeld van kwaadaardige chronische pijn. 

• Bijkomende voordelen:  

• er  mogen geen kamersupplementen aangerekend worden tijdens 

hospitalisaties 

• het persoonlijk aandeel van 80% dat de patiënt zelf moet betalen komt in 

aanmerking voor de maximumfactuur.  

• Aanvraag aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds: 

• Kennisgevingsformulier van chronische pijn. Analgetica 

• Machtiging (adviserend geneesheer) bestemd voor de apotheker 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-analgetica-20141201.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-analgetica-20141201.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-analgetica-20141201.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_pijn_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_pijn_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_machtiging_tegemoetkoming_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_machtiging_tegemoetkoming_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_machtiging_tegemoetkoming_analgetica.pdf


Tussenkomst actieve verbandmiddelen 

• Tussenkomst voor actieve verbandmiddelen  
• speciale, dure verbanden die een vochtig wondmilieu creëren en de wondheling 

bevorderen 

• Voor patiënten met chronische wonden 
• wonden die reeds gedurende 6 weken behandeld maar onvoldoende geheeld zijn 

• met een geldige machtiging 

• maximum 3 maanden (per wonde max. 3x hernieuwbaar) 

•  1. een forfaitaire tegemoetkoming van € 22,90/ maand (bedrag 2015) 

•  2. een bijkomende tegemoetkoming van € 0,25/ verpakking indien op 

de RIZIV-lijst actieve verbandmiddelen  

• Bijkomende voordelen 
• er mogen geen kamersupplementen aangerekend worden tijdens hospitalisaties 

• de persoonlijke aandelen worden opgenomen in de MAF-teller  

• Aanvraag aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds: 
• Kennisgevingsformulier actieve verbandmiddelen 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_wonde.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_wonde.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_wonde.pdf


Diabetespas 

• De diabetespas, is een boekje waarin medische gegevens/ 

doelstellingen bijgehouden worden  

• in het kader van de behandeling van de suikerziekte 

• door de huisarts en de patiënt 

• Voorwaarde: de diabetespatiënt heeft ook een GMD 

• Opgelet niet voor diabetici met in een zorgtraject / diabetesconventie 

 

• Nomenclatuurnummer: 102852 = gebruik diabetespas 

€ 20. Geen remgeld voor patiënt 

 

• Voordeel: tussenkomst voor 2 zittingen podologie en diëtiek per 

kalenderjaar terugbetaald (2x/jaar) 

• Aanvraagformulier diabetespas 

 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/diabetespas.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/fomulier_diabetespas.pdf


REGELING  

BETALENDE DERDE  
 

 



Regeling betalende derde  

• Regeling betalende derde betekent dat de patiënt aan de zorgverlener 

enkel het remgeld betaalt.  

• Het terugbetaalbare deel van het honorarium ontvangt de verstrekker 

rechtstreeks van het ziekenfonds.                                                                            

• Normaliter is het verboden voor de arts om deze regeling toe 

te passen voor raadplegingen, bezoeken en adviezen.  

• Voor de huisarts zijn er zijn evenwel uitzonderingen 
• op basis van het statuut (VT) 

• of de toestand van de patiënt  



Regeling betalende derde  

• Sinds 01-10-2015 moet de huisarts verplicht deze regeling 

toepassen voor raadplegingen (en de bijhorende technische 

verstrekkingen) voor rechthebbenden met VT. 
• de arts kan elektronisch via MyCarenet de verzekerbaarheid van de patiënt 

consulteren 

• de persoon met VT betaalt 1 euro (1,5) euro als remgeld 

• de huisarts wordt rechtstreeks door het ziekenfonds betaald 

• Voorlopig kan de arts nog kiezen om op papier te attesteren of 

elektronisch te factureren mits afgifte bewijsstuk aan de patiënt  
• Bewijsstuk met detail van het persoonlijk aandeel, de tussenkomsten van de 

ziekteverzekering, en de eventuele andere bedragen (bv. supplementen, niet vergoedbare  

zorgen) 

 

 

 

http://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/verplichte-derdebetalersregeling.aspx
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Aan de rechthebbenden met VT 
Y Verpl Verpl T T T 

Verp
l 

T Verpl Verpl T VvP 

In een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, voor 

gezinsplanning of voor drugsverslaafden 
N T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

In inrichtingen gespecialiseerd in het verzorgen van 

kinderen, bejaarden of mindervaliden 
N T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Aan rechthebbenden die tijdens de behandeling 

overlijden of zich in comateuze toestand bevinden 
N T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Aan de rechthebbenden die zich in een occasionele 

individuele financiële noodsituatie bevinden 
N T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Voor patiënten met een bruto belastbaar inkomen dat 

lager is dan het leefloon (Resident zonder bijdrage) 
Y T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Aan langdurige volledig werklozen (> 6 maanden) Y T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Aan de rechthebbenden die voldoen aan de medisch-

sociale voorwaarden voor de verhoogde kinderbijslag 
Y T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Aan de rechthebbenden met statuut chron. andoening Y T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Aan palliatieve thuispatiënten N T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Wachtdienst N T T T T T T T Verpl T VvP T VvP 

Andere situaties N     T   Verpl  VvP  VvP 

Verpl=Verplicht 
VvP=Verplicht op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt 
 =Verboden  
T=Toegestaan 

 

*Huisarts die voor de technische verstrekkingen geopteerd heeft voor derde betaler. 



GENEESHEER-

SPECIALIST 
• Geharmoniseerde terugbetalingstarieven 

• Hogere terugbetaling specialist (echelonnering) 

 

18/10/05 

INFOBOX VOOR DE GENEESHEER-SPECIALIST 

http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-geneesheer-specialist.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-geneesheer-specialist.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-geneesheer-specialist.aspx


Terugbetalingstarieven 
• De terugbetalingstarieven werden geharmoniseerd op 01-01-2015 

 

Raadpleging geneesheer-specialist Niet geaccred. Q 
Geaccred. 

Remgeld VT Remgeld andere 

  + verwijs-
brief 

  + verwijs-
brief 

Algemeen nummer voor de 
geneesheer-specialist 

 
102012 

 
102535 

 

€ 3 
 

€ 1 
 

€ 12 
 

€ 7 

 
 

                         



Verwijsbrief volgende specialismen 
Specialisme  

01 Gynaecologie & verloskunde 

02 Oftalmologie 

03 Otorhinolaryngologie 

04 Urologie 

05 Stomatologie 

06 Dermato-venereologie 

07 Inwendige geneeskunde 

08 Geriatrie 

09 Endocrinologie 

10 Gastro-enterologie 

11 Kindergeneeskunde 

12 Cardiologie 

13 Neuropsychiatrie 

14 Neurologie 

15 Psychiatrie 

16 Reumatologie 

17 Pneumologie 

 

•  



 

 

TANDARTS 
 

INFOBOX TANDARTS 

http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-tandarts.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-tandarts.aspx


Tandarts 

• Gratis tandverzorging  tot 18 jaar 

•  Volledige terugbetaling bij de geconventioneerde tandarts 

• Preventief mondonderzoek: 2x per semester vergoedbaar 

• Preventief (profylactisch) reinigen: 1x per kalenderjaar per kwadrant 

• Orthodontie 

•  = gebitscorrectie door een beugel 

• Kennisgeving adviserend geneesheer   vóór de 15e verjaardag 

van het kind 

• bijlage 60 KENNISGEVING orthodontische behandeling 

•   wel persoonlijke aandelen en meestal ook supplementen 

•  Vooraf een kostenraming vragen 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_verordening20030728_bijlage_60.pdf


Tandarts 

• Preventief mondonderzoek 
• 18-66 jaar 

• 1x per kalenderjaar vergoedbaar 

• Honorarium = € 62,05 en remgeld = € 0 (VT) of € 3,83 

• Tandsteenverwijdering 
• Vanaf 18 jaar: 1x per kalenderjaar per kwadrant 

•  gehalveerde terugbetaling indien geen tandzorgen in het vorige 
kalenderjaar  

• Extractie van tanden 
• Vergoedbaar vanaf 53 jaar 

• of ingevolge bepaalde medische aandoening 

• Prothesen 
• Uitneembaar! 

• Terugbetaalbaar vanaf 50 jaar 

• Hernieuwingstermijn = 7 jaar 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

VT Niet-VT 

€ 544.35 € 429.75 



Tandarts 

• Mondzorgtraject vanaf 2016 
• Nog geen duidelijkheid omtrent de grootte en de stijging van de remgelden. 

• Het staat wel vast dat er hogere remgelden zullen zijn voor personen die in 

het vorige kalenderjaar geen tandzorgen vergoed kregen 

• Dus preventieve en regelmatige tandverzorging wordt gestimuleerd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KINESIST 
 

 

 

INFOBOX VOOR KINESITHERAPEUTEN 

http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-kinesitherapeut.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-kinesitherapeut.aspx


Verstrekkingen kine 

• De verstrekkingen kinesitherapie worden enkel vergoed 

indien ze door een arts zijn voorgeschreven . 

• Afhankelijk van de soort pathologie is er voor eenzelfde 

aandoening een vergoeding voor een maximum aantal 

behandelingen 

• Daarna een zeer lage tussenkomst  

• Geen remgeld voor palliatieve patiënten 

Verhoogde terugbetalingstarief tarief B 

• na bepaalde heelkundige ingrepen 

• gedurende 3 maanden 

 

 

 



Verstrekkingen kine 

• Courante verstrekkingen (vb verstuikte enkel) 

• max.18 zittingen/ kalenderjaar/aandoening  

• E-pathologie voor zware aandoeningen (verlammingen) 

• na akkoord van de adviserend geneesheer 

• geen beperking in aantal zittingen 

• hogere terugbetaling 

•  opent recht op statuut chronisch zieke 

• F-pathologie na kennisgeving AG 

• F acuut. 60 zittingen/per pathologie/ per behandelingsjaar 

• F chronisch. 60 zittingen/per pathologie/ per kalenderjaar 

• Kine voor palliatieve THUISpatiënten: 

• Geen remgeld en geen maximum aantal 

 



LOGOPEDIE 
 

INFOBOX - PARAMEDICI  

http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-paramedici.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-paramedici.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-paramedici.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-paramedici.aspx


Logopedische behandeling 

• Tegemoetkoming voor bepaalde logopedische 
aandoeningen na akkoord van de adviserend 
geneesheer  
• Taal-, en/of spraakstoornissen  

• Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling 
aangetoond door taaltest 

• Leerstoornissen ingevolge bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie 

• Gehoorstoornissen 

• Verworven spraakstoornissen bijvoorbeeld stotteren of 
ingevolge een orthodontische behandeling 

• Op voorschrift van een geneesheer-specialist 

• Voor een ononderbroken periode van 2 jaren 
behandeling (soms verlengbaar) 

 



OOGZORG 
 

 



Brillenglazen 

• Tot de 18de verjaardag  

• geen dioptrievoorwaarde voor 1ste aflevering 

• Hernieuwing bij dioptrieverschil van 0,5  of na 2 jaar 

• 2 maal tussenkomst voor montuur (28 euro) 

 

• Algemeen: tussenkomst voor brillenglazen  

• vanaf dioptrie 8,25 

• Hernieuwing bij dioptrieverschil van 0,5  of na 5 jaar 

• Vanaf de 65ste verjaardag  

• vanaf dioptrie 4,25 voor bifocale of multifocale glazen 

• Hernieuwing bij dioptrieverschil van 0,5  of na 5 jaar                                   

 



VERPLEEGKUNDIGE 
• Gratis verpleegkundige verzorging op voorschrift 

• Toilet, klaarzetten medicatie 

• Scoring zelfredzaamheid/ zorgbehoevendheid 

• KATZ-schaal 

• Verpleegkundige zorg forfait B/C 

 

 

IINFOBOX VERPLEEGKUNDIGEN 

http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-kinesitherapeut.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-verpleegkundige.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-verpleegkundige.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-verpleegkundige.aspx


DIETIST 
RIZIV-tussenkomst voor patiënten met 
 een zorgtraject diabetes (794010)  

 een zorgtraject nierinsufficiëntie (794010) 

 of een diabetespas (771131) 

2 zittingen per jaar 

Honorarium = € 19,50 

Remgeld = € 1,95 (VT) of € 4,87  
 



PODOLOOG 
 

 

RIZIV-tussenkomst voor patiënten met 

 een zorgtraject diabetes (794032) 

 of een diabetespas (771153) 

2 zittingen per jaar 

Honorarium = € 29,25 

Remgeld = € 2,92 (VT) of € 7,31 

 

 



GENEESMIDDELEN 

 

 

 

 

INFOBOX RIZIV - WEGWIJZER NAAR DE 

REGLEMENTERING VOOR DE APOTHEKER 

http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx
http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-apotheker.aspx


Tussenkomst pijnmedicatie 

• Tussenkomst voor bepaalde analgetica/pijnstillers 

• die voorkomen op de lijst van erkende producten. 

• RIZIV: lijst analgetica-20151001 

• van 20% in de kostprijs (CX) 

• Voor chronische pijnpatiënten met een geldige machtiging (per max, 12 maanden) 

• aanhoudende pijn die, na een optimale curatieve behandeling, aanhoudt gedurende 

minstens 3 maanden of door een ziektebeeld van kwaadaardige chronische pijn. 

• Bijkomende voordelen:  

• het persoonlijk aandeel van 80% dat de patiënt zelf moet betalen komt in 

aanmerking voor de maximumfactuur.  

• Aanvraag aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds: 

• Kennisgevingsformulier van chronische pijn. Analgetica 

• Machtiging (adviserend geneesheer) bestemd voor de apotheker 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-analgetica-20151001.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-analgetica-20151001.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-analgetica-20151001.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_pijn_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_pijn_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_machtiging_tegemoetkoming_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_machtiging_tegemoetkoming_analgetica.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_machtiging_tegemoetkoming_analgetica.pdf


Tussenkomst actieve verbandmiddelen 

• Tussenkomst voor actieve verbandmiddelen  
• speciale, dure verbanden die een vochtig wondmilieu creëren en de wondheling 

bevorderen 

• Voor patiënten met chronische wonden 
• wonden die reeds gedurende 6 weken behandeld maar onvoldoende geheeld zijn 

• met een geldige machtiging 

• maximum 3 maanden (per wonde max. 3x hernieuwbaar) 

•  1. een forfaitaire tegemoetkoming van € 22,90/ maand (bedrag 2015) 

•  2. een bijkomende tegemoetkoming van € 0,25/ verpakking indien op 

de RIZIV-lijst actieve verbandmiddelen  

• Bijkomende voordelen 
• de persoonlijke aandelen worden opgenomen in de MAF-teller (rekening houdend met 

het forfait van 22,90 euro dat in mindering wordt gebracht)  

• Aanvraag aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds: 
• Kennisgevingsformulier actieve verbandmiddelen 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/list-bandages-actifs.xls
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_wonde.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_wonde.pdf
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_kennisgeving_chronische_wonde.pdf


Contraceptiva 

• Voor de meeste anticonceptieve middelen is geen vergoeding 

•  Specifieke tussenkomst voor meisjes t.e.m. 20 jaar 

• sommige contraceptiva zelfs gratis                                        

 



Vergoeding: Categorieën medicatie 

                                        

 

Cat. Omschrijving Voorbeelden 

A Levensnoodzakelijke 
geneesmiddelen voor sommige 
zware en langdurige ziekten 

Middelen tegen: 

 Kanker 

 Suikerziekte 

 Epilepsie 

B Therapeutisch belangrijke 
geneesmiddelen 

 Antibiotica 

 Middelen tegen astma, hoge bloeddruk 

C Geneesmiddelen voor 
symptomatische behandeling 

 Middelen tegen krampen 

 Middelen tegen bijen en wespensteken 

 Verband 

Cs  Griepvaccins 

 Middelen tegen allergie 

Cx  Orale anticonceptiva 

 Duizeligheid 

D Niet vergoedbare geneesmiddelen  Vitamines 

 Kalmeer -en slaapmiddelen 

 Slijmverdunners 

 Sommige pijnstillers 

 



Soorten geneesmiddelen 

• Originele geneesmiddelen 

• Alleenrecht gedurende 10 jaar om geneesmiddel op de markt te brengen. 

• Nadien mogen andere fabrikanten deze geneesmiddelen ook produceren 

• Referentiegeneesmiddelen 

• Originele geneesmiddelen met generisch alternatief  

• Terugbetaling gebaseerd op generisch alternatief  

• Generische geneesmiddelen 

• Goedkoper alternatief als patent van het origineel vervallen is 

• Bevat dezelfde actieve bestanddelen = dezelfde samenstelling  

identieke effectiviteit en veiligheid 

• Dezelfde farmaceutische vorm en toedieningswijze 

• Minstens 30 % goedkoper dan referentiegeneesmiddel                                      

 



• Zyrtec: € 5,21 euro 

• Cetirizine: € 4,16 

 



Voorschrift op stofnaam 

• Behandelende arts maakt voorschrift op stofnaam, niet op merknaam 

geneesmiddel 

• Apotheker moet steeds de goedkoopste variant afleveren 

• zijn verantwoordelijkheid om het referentiegeneesmiddel / generisch 

alternatief te kiezen 

• voorwaarde : er moet een generisch alternatief bestaan 

•  Voor antibiotica en antimycoticaanti-schimmel is de apotheker zelfs 

verplicht (zelfs bij voorschrift op merknaam) het goedkoopste variant af te leveren 

•  Uitzondering :  

• Bij verzet door de arts (vb. allergie)  

• Bij overmacht door apotheker (vb. niet voorradig)  

 

 

Betaalbare zorg in Waarschoot 

 



Afrekencircuit geneesmiddelen 
• Deel ZIV wordt rechtstreeks verrekend met ZF. Patiënt betaalt enkel 

remgeld (regeling betalende derde via Farmanet) 

• Wanneer het maximumfactuurplafond is bereikt heeft, wordt de apotheker 
hiervan op de hoogte gebracht via de verzekerbaarheidsgegevens die hij 
online bevraagt. 

• Dan moet hij geen remgeld meer aanrekenen aan de patiënt, maar wordt 
het remgeld rechtstreeks aan het ziekenfonds aangerekend via 
Farmanet. Voor de patiënt wordt het product “gratis”. 

•  Welke geneesmiddelen? 

• De MAF100% regeling is van toepassing op volgende geneesmiddelen: 

• De specialiteiten van cat. A, B, C, Fa en Fb 

• De vergoedbare griepvaccins 

• Medische voeding / Medische hulpmiddelen 

• Analgetica voor chronisch zieken (met akkoord AG) 

• Terugbetaalbare magistrale bereidingen 

• Voor actieve verbandmiddelen wordt wel nog remgeld betaald                     
(technische complexiteit van de afrekening van actieve verbandmiddelen) 

•   



Afrekencircuit geneesmiddelen 

• Verplichte toepassing afrekening aan100% 
• Echter, wanneer de apotheker dit niet doet, dan mag het ziekenfonds 

de facturatie niet weigeren. 

• Wettelijk is de apotheker dus verplicht de MAF-regeling toe 

te passen, maar in de feiten heeft hij de keuze. 

• Uiteraard zal hier de concurrentie tussen apothekers spelen: 

• wanneer een bepaalde apotheker stelselmatig weigert de MAF-

regeling toe te passen, zal dit snel opgemerkt worden door zijn 

cliënteel, tegenover een andere apotheker die de MAF-regeling wel 

toepast. 

 



BIJ HOSPITALISATIE 
 

 



• Er zijn wettelijke persoonlijke aandelen voorzien. 

• Deze zijn afhankelijk van meerdere factoren:  

• De hoedanigheid van de patiënt 

• Recht op verhoogde tegemoetkoming? 

• De kamerkeuze  

• Het statuut van de zorgverlener: al dan niet geconventioneerd? 

Gehospitaliseerd? 



Wettelijke ligdagprijs in AZ 
Persoonlijk aandeel in de verblijfskosten in een algemeen ziekenhuis 

  1ste dag 2e dag tot 90e dag Vanaf 91e dag 

Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming 

Met of zonder personen ten 

laste 
5,44 5,44 5,44 

Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden) 

Met of zonder personen ten 

laste 
32,71 5,44 5,44 

Andere verzekerden 

Zonder personen ten laste 42,58 15,31 15,31 

Met personen ten laste of met 

alimentatielast 
42,58 15,31 5,44 

Hun kinderen ten laste 32,71 5,44 5,44 

Bedragen geldig sinds 1 januari 2013 

Bron: www.cm.be/ziekenhuisfactuur  

http://www.cm.be/ziekenhuisfactuur


Ligdagprijzen 

• verpleegdagprijzen ziekenhuizen vanaf 1.7.2015 

• A = acute diensten 

BRA = dienst brandwonden 

G = dienst geriatrie 

P = psychiatrisch ziekenhuis 

PAL = dienst palliatieve zorg 

Sp = dienst voor chronische aandoeningen 

 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/verpleegdagprijzen-ziekenhuizen-20150701.xls


• Gemeenschappelijke kamer: Verboden  

• Tweepersoonskamer: Verboden  

• Eenpersoonskamer: Toegelaten, behalve: 
• indien de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van 

het onderzoek een eenpersoonskamer vereisen; 

• bij opname op eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is; 
of omwille van dienstnoodwendigheden; 

• bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg; 

• bij opname op eenpersoonskamer bij opname van een kind samen met een 
begeleidende ouder. 

 

• De bedragen van het kamersupplement zijn afhankelijk van het ziekenhuis 
en de dienst 
• staan vermeld op de opnameverklaring 

• worden vrij bepaald door het ziekenhuis.  

 

 

 

 

Kamersupplement? 



• De kamerkeuze heeft ook een weerslag op het 

aanrekenen van de ereloonsupplementen 

• GEEN ERELOONSUPPLEMENTEN  

•  tenzij opname  in een éénpersoonskamer                                                  

om persoonlijke reden 

•  Er mag dus geen enkel supplement worden aangerekend als het 

verblijf in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk is of              

als er geen ander type kamer beschikbaar is. 

 

 

Ereloonsupplement? 



Duidelijk keuze maken bij het invullen van de 

“opnameverklaring”  

 

 

 

       Opnameverklaring 





DRINGEND 

AMBULANCEVERVOER 
• Terugbetaling van 50% van de factuur 

• ENKEL indien een oproep via dienst 100/112 



Ander vervoer 

• Tussenkomst vervoer RIZIV (specifieke behandelingen) 

• Bij kankertherapie 

• Voor de ouder gehospitaliseerde kinderen met kanker 

• Nierdialyse 

• Locomotorische en neuromusculaire revalidatie 

• Tussenkomst: enkel voor rolwagengebruikers 

• Verplaatsing naar bepaalde revalidatiecentra  

• Voor jongeren tot 18 jaar 

• Bij verplaatsing naar een Centrum voor DagVerzorging 

 

• Niet-dringend medisch vervoer 

• Steeds via MUTAS (intermutualistisch)      

• 078 15 95 95 
 

 



DIENST MAATSCHAPPELIJK 

WERK 
 



FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN 

TEGEMOETKOMINGEN 

VOOR PERSONEN MET EEN 

HANDICAP 

• Inkomensvervangende tegemoetkoming en 

integratietegemoetkoming (-65 jaar) 

• Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (+65 jaar)  

 



Inkomensvervangende tegemoetkoming 

en integratietegemoetkoming (-65 jaar) 

• Bij de FOD kan een inkomensvervangende tegemoetkoming 

aangevraagd worden met een erkenning van 66% invaliditeit 

• indien geen basisinkomen (of lager dan het leefloon)  

• én indien een persoon met een beperking 

• Indien ook een verminderde zelfredzaamheid                                     

(minstens 7 punten) kan, bovenop de inkomensvervangende 

tegemoetkoming, ook een integratietegemoetkoming 

aangevraagd worden 

 



Inkomensvervangende tegemoetkoming 

en integratietegemoetkoming (-65 jaar) 

• Bij verminderde zelfredzaamheid 

• Bepalen verminderde zelfredzaamheid op basis van: 

• mogelijkheden om zich te verplaatsen 

• mogelijkheden om eten te bereiden 

• mogelijkheden om voor de persoonlijke hygiëne in te staan en                   

zich te kleden 

• mogelijkheden om de woning te onderhouden en huishoudelijke 

taken op te nemen 

• mogelijkheden om gevaar in te schatten 

• mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden 

• score van 0 punten: geen moeilijkheden  

• score van 3 punten: volledig afhankelijk van derden 

 

 



Inkomensvervangende tegemoetkoming 

en integratietegemoetkoming (-65 jaar) 

• Berekening van de tegemoetkoming 

• Bij de berekening wordt rekening gehouden met alle 

belastbare inkomens 

• afhankelijk van de  hoogte van de inkomsten  

• én afhankelijk van het aantal punten verminderde zelfredzaamheid  

• een  toegekende maandelijkse tegemoetkoming is niet 

belastbaar 

• aan te vragen via dienst maatschappelijk werk van het 

ziekenfonds of gemeente 

 

 



Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden 

(+65 jaar)  
• Wellicht wijzigingen in 2016 

• Voorwaarden: 

• voor personen vanaf 65  jaar 

• op basis van verminderde zelfredzaamheid 

• met een score van minstens 7 punten: nood aan hulp bij verzorging, 

huishoudelijke taken, verplaatsing, sociale contacten, toezicht              

(idem als bij integratietegemoetkoming) 

• Afhankelijk van het aantal gescoorde punten en het 

inkomen wordt de tegemoetkoming bepaald 

• Er wordt rekening gehouden met alle belastbare inkomens  én de 

eventuele verkoop of schenking van eigendommen de laatste 10 jaar 

• aan te vragen via dienst maatschappelijk werk van het 

ziekenfonds of gemeente 

 

 

 



Aanvraag zorgverzekering 

• een aanvraag voor indicatiestelling kan via het 

ziekenfonds  (consulenten, dienst maatschappelijk) 

• Een erkenning kan op basis van een Bel-foto gezinszorg 

+35, een Forfait B /C door verpleging, FOD + 15pt, 

verhoogde kinderbijslag (+18 pt) 

• indien geen attest aanwezig, komt een indicatiesteller van het 

ziekenfonds aan huis voor het opmaken van de Bel-foto.  

• Indien een score van +35 kan het recht op zorgverzekering 

geopend worden. 

 na 3 maanden wachttijd, recht op 130€/maand 

 



Andere tegemoetkomingen 

Info en advies snippervoorzieningen/tussenkomsten 
• Sociaal telefoontarief: op basis van attest VT bij telefoonoperator 

• Vermindering grondlasten + personenbelasting: op basis van attest 
+66% invaliditeit geopend voor de leeftijd van 65 jaar. 

• Vermindering kabel + internet: op basis van 80% invaliditeit 

• Vermindering water: indien recht op een tegemoetkoming FOD, 
verloopt automatisch 

• Parkeerkaart: op basis van 80% invaliditeit, 2pt op verplaatsen of 
indien recht op een rolwagen. 

• Vermindering rekening elektriciteit: indien recht op een 
tegemoetkoming FOD 

• ……… 

• Hulp bij aanvraag rolwagen /rollator  
• op basis van voorschrift door arts (bijlage 19) 

• gratis  

• er gelden termijnen voor hernieuwing. 

Betaalbare zorg in Waarschoot 

 



Specifieke financiële tussenkomsten  

Andere financiële tussenkomsten: 
• Voor personen met de diagnose kanker en hoge medische kosten 

kan bij de Vlaamse Kankerliga of de Stichting tegen Kanker een 

extra financiële tussenkomst aangevraagd worden. 

•  een financieel-sociaal onderzoek door maatschappelijk werk is 

noodzakelijk 

 



VAPH Vlaams Agentschap voor personen met een handicap 

• Opstarten dossier bij het VAPH : -65 jaar! 

• Tussenkomst aankoop hulpmiddelen thuiszorg 
• Hulpmiddelen: handgrepen, aangepaste douche, badlift, traplift, 

aanpassing wagen, 2de rolwagen, elektrisch hoog-laag bed,… 

•   Aanvraag erkenning voor zorg in natura en PAB 

• zorg in natura: thuisbegeleiding, dagcentrum, verblijf in instelling,… 

• PAB: persoonlijk assistentiebudget 

 dit alles wordt omgevormd vanaf 2016 naar BOB 

(basisondersteuningsbudget) en PVF (persoonsvolgende financiering) 

 



De maatschappelijk werker 

• De maatschappelijk werker heeft een goede kennis van de sociale kaart. 

• De maatschappelijk werker geeft info en advies bij het opstarten van bv. 
de aanvraagdossiers FOD; of bij een herziening wanneer een hogere 
tegemoetkoming zinvol is; ook over de mogelijkheden om in beroep te 
gaan tegen een beslissing.  

• De maatschappelijk werker zal op zoek gaan naar eventuele andere 
mogelijke diensten, hulpverleners, vrijwilligers die een bijkomende 
ondersteuning kunnen bieden. 

• Alle ziekenfondsen hebben immers een pakket aanvullende diensten: 
• tussenkomst dagopvang, kort verblijf, gezinszorg,… 

• tussenkomsten lidgeld sportverenigingen, kampen,.. 

• aanbod van oppas bij zieke kinderen en ouderen door vrijwilligers, 

• mindermobielevervoer 

• thuiszorgwinkels 

• De maatschappelijk werker bekijkt ook alle mogelijke tussenkomsten  die samen 
gaan met een bepaald ziektebeeld 

• zoals bijvoorbeeld via MS-liga 

• ZIV-tussenkomst voor analgetica of actieve verbandmiddelen  



OCMW EN GEMEENTE 
 





Tussenkomsten OCMW 

• Tussenkomsten in facturen, medische kosten, lidgeld 
mutualiteit en eventueel bijdrage voor de 
hospitalisatieverzekering… 
• na sociaal en financieel onderzoek door sociale dienst OCMW 

• mits goedkeuring door BCSD 

 

• Eersteleeftijdsmelk 

• op basis van een attest van Kind en Gezin 

• na sociaal en financieel onderzoek door sociale dienst 
OCMW en goedkeuring BCSD 

• tenlastename tot kind 6 maanden is 

• aan te kopen in apotheek 
 



Buitenschoolse kinderopvang  

• Kinderclub tarief Domino 

• Sociaal tarief = 50% van de totale prijs betalen 

• Voor personen met VT 

• Of voor personen met financiële problemen 

• na sociaal en financieel onderzoek door OCMW 

 



Wijkcentrum De Kring 

• Sociale kruidenier 

• Winkel met goedkoop basisaanbod van voeding, drank 

en hygiëneproducten 

• Luiers voor ouders met jonge kinderen tot 4j 

• Kan enkel via doorverwijzing na sociaal en financieel 

onderzoek door sociale dienst OCMW 



Minder Mobielen Centrale 

• Voor personen met vervoersproblemen 

• die zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen 

• Wanneer openbaar vervoer moeilijk toegankelijk is en ver stappen 

een probleem vormt  

• Kostprijs? 

• Jaarlijks inschrijvingsgeld:  

• €15 voor koppel,  

• €10 voor alleenstaande 

• €0,34 per gereden kilometer 

 



Verwarmingstoelage 

• Tussenkomst in de betaling van de energiefactuur 
van personen in een moeilijke financiële situatie 

• Voorwaarden: 
• Inwoner van Waarschoot 

• Woning verwarmen met huisbrandolie, lamppetroleum of 
bulkaanpropaangas 

• Behoren tot 1 van onderstaande categorieën: 
• Persoon met VT 

• Persoon met begrensd inkomen 

• Persoon in collectieve schuldenregeling 

• Aanvraag binnen 60 dagen na levering van brandstof 

• Maximale toelage: €210 

• Niet cumuleerbaar met de brandstoftoelage 



Brandstoftoelage 

• Toelage voor verwarmingskosten voor gezinnen met laag 

inkomen voor de maanden november, december, januari 

en februari 

• Voorwaarden: 

• Inwoner van Waarschoot 

• Voldoen aan inkomensvoorwaarde 

• Lage huurprijs 

• Tijdig aanvragen 

• €35 per maand verhoogd met €7,5 per kind ten laste 

• Niet cumuleerbaar met de verwarmingstoelage 

 



Sociaal Maatschappelijke Premie 

• Voor personen en gezinnen die thuis een persoon met een 

zware handicap verzorgen 

• Voorwaarden: 

• Inwoner van de gemeente Waarschoot 

• De persoon met de handicap: 

• heeft een handicap van minstens 75% te bewijzen met medisch attest 

• woont samen met de opvoeder die thuis voor de zorg instaat 

• € 125 per jaar 



Sociaal pedagogische premie 

• Personen en gezinnen die thuis een kind met een 

handicap verzorgen en opvoeden 

• Voorwaarden: 

• Inwoner van de gemeente Waarschoot 

• Het kind of de persoon met de handicap: 

• woont samen met de opvoeder die thuis instaat voor de opvoeding 

• heeft recht op verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap 

jonger dan 21 jaar 

• €125 per jaar 

 
 



Sociale tegemoetkoming 

restafvalzakken 

• Voor zieken en bejaarden met veel gezondheidsafval 

(thuisdialyse, incontinentiemateriaal,…) 

• Recht op 2 rollen restafvalzakken per jaar 

• Mits een medisch attest van de huisarts waaruit blijkt dat 

betrokkene veel gezondheidsafval heeft 



Gezins- en kraamzorg (< 65 jaar) 

Bejaardenzorg (>65 jaar) 
• Ondersteuning bij de dagdagelijkse taken van een 

zorgbehoevende persoon: 
• huishoudelijke hulp 
• lichaamsverzorging 
• sociale ondersteuning 

• Tijdelijke of langdurige zorg om zo lang als mogelijk in de 
eigen leefomgeving te verblijven 

• in Waarschoot en Zomergem 
• De uurbijdrage is afhankelijk van inkomen en 

gezinssamenstelling (schaal is vastgelegd door het Vlaams 
Agentschap Zorg en gezondheid) 

• In bepaalde situaties is ook een tussenkomst via het 
ziekenfonds 
 

 
 

 



Vermindering gemeentebelasting 

• Voorwaarden:  

• Voldoen aan de inkomensvoorwaarde 

• Geen eigenaar zijn van 2 of meerdere woningen 

• Recentste aanslagbiljet in de personenbelasting of een 

bewijs van het gezinsinkomen van het jaar voorafgaand aan 

het jaar waarin de aanslag wordt gevestigd 

• De WIGW’s, VT’ers en personen met een leefloon krijgen 

automatisch de vermindering! 

• (€99 ipv €149) 

 


