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DE VASTE HUISDOKTER

Als een dokter niet geconventioneerd is, 
betaal je meer remgeld. Dat extra remgeld 
betaalt de mutualiteit niet terug. Vraag de 
dokter of hij  geconventioneerd is of zoek 
het zelf op via https://ondpanon.riziv.fgov.be/
SilverPages/nl.

Je geeft de huisdokter geen extra geld of 
cadeaus. 

Hoe vind ik een vaste 
huisdokter in Brussel?

Via de website www.doctorbrussels.be of bel 
naar 02 216 79 44.

Ik spreek geen Nederlands of 
Frans, wat nu?

Vraag iemand mee die jouw taal en 
Nederlands, Frans of Engels spreekt: een tolk.

• De tolk is een volwassene (+18 jaar), geen 
kind.

• Je vertrouwt de tolk, want dit is 
persoonlijke informatie. 

Ken je niemand die kan tolken? Contacteer 
de dienst Interculturele Bemiddeling (ICB) van 
Foyer vzw via www.foyer.be/news/icb-biedt-
zijn-diensten-aan/ of 02 411 74 95.

Ik ben ziek, naar welke dokter 
ga ik?

In België hebben de mensen een vaste 
huisdokter of huisarts. Je gaat altijd eerst 
naar die dokter. De dokter werkt in jouw buurt. 
Soms is dat 1 dokter, soms zijn het 2, 3 of 
meer dokters samen in een groepspraktijk. 

Je vaste huisdokter heeft een dossier van 
jou. Zo weet hij wanneer je ziek bent, naar 
welke specialisten je gaat, welke medicijnen 
je neemt … Dit maakt de zorg beter én 
goedkoper. 

De huisdokter kent het gezondheids-
zorgsysteem en jou goed. Hij weet hoe je de 
beste zorg krijgt. Hij weet wanneer je beter 
naar het ziekenhuis gaat en wanneer niet. 

Hoeveel kost de dokter?

Je betaalt de huisdokter per consultatie (het 
bezoek). De mutualiteit betaalt je 75% tot 
90% terug. De rest betaal je zelf, dat heet ‘het 
remgeld’. 
De terugbetaling gebeurt door de Hulpkas 
of mutualiteit. Dat is een ziekteverzekerings-
instellling. In België ben je verplicht je daarbij 
aan te sluiten.

Voorbeeld:
De dokter vraagt 25 euro.
De mutualiteit betaalt 20 euro terug. 
Jij betaalt 5 euro ‘remgeld’.

De huisdokter kiest of hij aan 
geconventioneerd tarief werkt of niet. Een 
geconventioneerd tarief is een vast tarief: 
je weet onmiddellijk hoeveel de mutualiteit 
terugbetaalt en hoeveel je zelf betaalt. 
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Hoe maak ik een afspraak? 

• Ik zoek het telefoonnummer van een 
dokter, bij voorkeur in de buurt zodat ik 
er naar toe kan stappen. Ik kijk op www.
doctorbrussels.be.

• Ik telefoneer naar de dokter en ik maak 
een afspraak. 

• Ik zeg wat mijn probleem is. 
• De dokter kan het volgende zeggen:

 ○ Kom op die dag en dat uur.
 ○ Kom naar het spreekuur: dat is ... dag, 

van ... uur tot ... uur. (Je moet wachten 
tot de dokter tijd heeft.)

 ○ Dit is heel dringend, ga naar spoed (= 
het ziekenhuis zonder afspraak).

 ○ Blijf thuis, ik kom op huisbezoek. (Dit 
is vooral voor zwaar zieke mensen of 
mensen die niet goed kunnen gaan.)

Ik ben ziek en heb nu een arts 
nodig: ik heb geen huisarts, 
mijn vaste huisarts kan me 
niet ontvangen of ik heb geen 
toegang tot de gezondheids-
zorg in België.

Centrum Athena helpt je éénmalig uit de 
nood. Zij bieden overdag, zonder afspraak,  
medische consultaties aan in het centrum 
van Brussel. Zij geven ook informatie over het 
gezondheidssysteem in België.

Praktische informatie:
• Maandag tot vrijdag: van 9.00 uur tot 

17.00 uur
• Jos de Brouchovenstraat 2, 1000 Brussel
• 0494 18 90 24 
• accueil@athenabrussels.be
• www.athenabrussels.be

Wat doe ik op de afspraak? 

• Ik kom op het juiste uur.
• Ik neem zeker mee:

 ○ mijn identiteitskaart of een ander 
identiteitsdocument als je geen 
identiteitskaart hebt 

 ○ geld of een bankkaart 
 ○ een kleefbriefje van de mutualiteit

• Ik zeg hoe ik me voel, waar ik last van 
heb. 

• De dokter onderzoekt me. 
• De dokter zegt me wat ik moet doen. 
• Ik betaal de dokter voor de consultatie. 
• De dokter geeft le een attest of een briefje: 

 ○ voor de mutualiteit: een bewijs dat ik 
betaald heb. 

 ○ voor de apotheek: een bewijs van 
voorschrift van medicijnen.

 ○ voor het werk of de school: een attest 
van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Ik kan de dokter vertrouwen. De dokter mag 
niets doorvertellen aan iemand anders.

Waarom heb ik mijn 
identiteitskaart nodig?

De dokter leest je identiteitskaart. Hij ziet 
informatie van de mutualiteit of de apotheker. 
Zo kunnen zij beter samenwerken.

Ik ben ‘s nachts, in het weekend 
of op een vrije dag ziek. Wat 
doe ik?

Er zijn ook ’s avonds, tijdens het weekend en 
op feestdagen huisdokters aan het werk. Dat 
is de ‘wachtdienst’. (Zie ‘Ik ben ziek buiten de 
werkuren – De wachtdienst’)
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Ik ben ziek of zwanger.

Ik maak een afspraak bij de huisdokter. 

IK BEN ZIEK, WAT DOE IK?

Ik heb geen huisdokter of kan geen afspraak krijgen bij mijn huisdokter.
Ik heb geen toegang tot de Belgische gezondheidszorg.
Ik neem contact op met Centrum Athena voor éénmalige zorg.

www.athenabrussels.be 

Centre de médecine générale et d’accès aux soins

Centrum voor algemene geneeskunde en toegang tot zorg

General Medicine and Access to Care Center

Nous intervenons en 
dépannage et notre rôle 
est donc ponctuel.

Ainsi, si vous avez un 
médecin traitant ou une 
maison médicale, veillez 
à les contacter en priorité. 
Par la suite, nous invitons 
chaque patient à trouver 
un médecin traitant afi n 
de favoriser un suivi global.

Wĳ grĳpen eenmalig in 
en onze rol is daarom 
punctueel.

Indien u dus al een huisarts
of een huisartsenpraktĳ k
heeft, gelieve deze dan 
eerst te contacteren. Daar-
na vragen we elke patiënt 
om een huisarts te zoeken 
om de algemene opvol-
ging te bevorderen.

We provide one-off health 
assistance and our role is 
therefore time-limited. 

So, if you have a doctor 
or medical center, be sure 
to contact them fi rst.  We 
encourage each patient we 
treat to fi nd an attending 
physician to ensure general 
follow-up.

Boulevard Bischoffsheim 31 I 1000 Bruxelles 
02/244.53.02 I info@athenabrussels.be I www.athenabrussels.be 
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In België hebben de mensen een vaste huisdokter.
De huisdokter werkt in de buurt.
Ik ga op afspraak naar de vaste huisdokter.

Ik neem mee: 

• identiteitskaart
• kleefbriefje mutualiteit 
• geld of bankkaart 
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Ik schrijf op wat ik aan de dokter wil vragen.

Ik vertel mijn problemen:
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De huisdokter onderzoekt mij en zegt mij wat ik moet doen.

Mijn vaste huisdokter houdt mijn Globaal Medisch Dossier (GMD) bij.
Dat is mijn dossier met al mijn vertrouwelijke gegevens.
Zo kent mijn huisdokter mij goed.
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Ik betaal de huisdokter (niet in een wijkgezondheidscentrum).

 Ik betaal de consultatie, dat is tussen 20 en 30 euro.
 Het grootste deel krijg ik achteraf terug van de mutualiteit.

De huisdokter geeft mij papieren:
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• Een bewijs dat ik betaald heb, voor de mutualiteit (niet in een 
wijkgezondheidscentrum)

• Een bewijs van voorschrift voor medicijnen, voor de apotheek
• Een attest van ziekte, voor het werk of de school


	Gezondheidsfiches 5
	Gezondheidsfiches 6
	Gezondheidsfiches 7
	Gezondheidsfiches 8
	Gezondheidsfiches 9
	Gezondheidsfiches 10
	Gezondheidsfiches 11
	Gezondheidsfiches 12

