Info – Hoe moet mijn onkostennota’s « geneeskundige verzorging » indienen?
Vul zorgvuldig het Overzicht van de medische kosten in, het is in uw voordeel.
Uw persoonlijke gegevens, het postadres en het bankrekeningnummer zijn onontbeerlijk.
Het land waar de zorgen zijn verstrekt en de gebruikte munteenheid zijn eveneens belangrijk.
IN HET BUITENLAND
Gelieve van een datum voorziene, gedetailleerde en door de zorgverstrekker ondertekende originele
documenten op te sturen. Deze documenten moeten of opgesteld of vertaald zijn in één van de landstalen of in
het Engels, Spaans, Portugees of Italiaans.
Gelieve altijd de officiële documenten van het land waarin de zorgen werden verstrekt op te sturen of eventueel
het officiële document van de medische instelling. Deze getuigschriften moeten samen met het betalingsbewijs
of het kasticket aangeboden worden.
Farmaceutische rekeningen worden alleen vergoed wanneer zij samen met een kopie van het voorschrift
worden ingediend, of wanneer de rekening de naam van de voorschrijvende arts vermeldt. Ook de naam en de
voornaam van de patiënt mag niet ontbreken.
Vermeld duidelijk het land en de gebruikte munteenheid voor elke onkostennota.
Vermeld in de rubriek « aard v/d zorgen » van het Overzicht van de medische kosten voor elke onkostennota
het soort zorgenverstrekking (raadpleging, apotheek, laboratorium, radiologie, enz…). Vermeld in geen geval
factuurnummer, datum of naam van de arts…
Vermeld in detail elke zorgenverstrekking in verband met tandheelkunde en opname in een ziekenhuis.
In BELGIE
Gelieve het getuigschrift voor verstrekte hulp voorzien door het RIZIV op te sturen, zoals in België geldt voor de
verplichte verzekerden.
Vraag aan uw apotheker het model 704 bij de aankoop van geneesmiddelen. Er worden geen vignetten
afgeleverd om op de medische voorschriften te kleven.
Nuttig advies van algemene aard
Bundel de onkostennota’s per begunstigde (titularis, echtgenoot, echtgenote, samenwonende, kind)
Kleef uw onkostennota’s niet op de briefjes.
Voor alle bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst geneeskundige verzorging
afdeling « tarificatie » op het nummer 00 32 2 509 20 18.

