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HET SYSTEEM VAN ‘FORFAITAIRE’ BETALING

Wat is het?

Dit systeem werkt alleen in specifieke centra: 

• Jij betaalt niets voor een raadpleging 
of huisbezoek van de huisarts, de 
verpleegkundige of een andere 
zorgverlener van het centrum. 

• Het centrum zelf ontvangt maandelijks een 
vast bedrag van de mutualiteit per patiënt 
die naar het centrum komt (= ‘forfait’) en 
betaalt daarmee de zorgverleners die er 
werken.

In welke centra werkt dat zo?

Wijkgezondheidscentra, sommige Maison 
Médicals en Geneeskunde voor het Volk 
werken met dit systeem. Ook gewone 
huisdokters gebruiken het soms.

Je gebruikt dat systeem voor consultaties, 
bezoeken aan een zorgverlener in het 
centrum. Dat kan zijn bij een huisdokter, een 
kinesist, een verpleegkundige, een diëtiste, 
een vroedvrouw … 

Het werkt niet voor medicatie of bepaalde 
prestaties zoals bloedafname. Hiervoor kan je 
wel het systeem van de sociale derdebetaler 
gebruiken (zie Het forfaitair systeem – Een 
abonnement voor mijn gezondheid).

Het systeem werkt ook niet bij tandartsen, de 
apotheker of specialisten in het ziekenhuis. 

Hoe kan ik mij inschrijven?

Maak een afspraak met het 
wijkgezondheidscentrum of de dokterspraktijk 
in je buurt om je in te schrijven.

Neem je identiteitskaart en drie kleefbriefjes 
mee. Je moet in orde zijn met je mutualiteit en 
je bijdragen betalen om je in te schrijven.

Ben je niet aangesloten bij een mutualiteit 
maar heb je wel een rode medische kaart van 
het OCMW? Neem de kaart mee en vraag of 
je in aanmerking komt voor medische zorgen.

Je tekent een gratis contract met het centrum.

Waar moet ik op letten?

Je moet altijd bij de zorgverleners van het 
centrum gaan. Dat is ook zo voor
thuisverpleegkundigen. Ga je naar een andere 
zorgverlener buiten het centrum? Dan betaal 
je de volledige prijs van een consultatie. De 
mutualiteit betaalt dat niet terug.

Maar moet je naar de dokter van wacht gaan? 
Dan betaal je hem gewoon. Je kan het geld 
daarna terugvragen bij je dokterspraktijk.
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Ik kan gratis zorgen krijgen in een aantal centra.
Ik telefoneer naar zo’n praktijk in mijn buurt en vraag of er nog plaats is. 
Ik maak een afspraak om me in te schrijven.

Ik neem mee: mijn identiteitskaart en drie kleefbriefjes. 

HET FORFAITAIR SYSTEEM
EEN ABONNEMENT VOOR MIJN GEZONDHEID
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Ik onderteken het contract.

Vanaf nu betaal ik niets bij de zorgverleners in die praktijk.
Ik ga altijd naar de zorgverleners in die praktijk (huisarts, verpleegkundige, 
soms kinesitherapeut…) en niet naar iemand anders.
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Waarvoor kan ik naar een 
apotheek?

Je kan altijd naar een apotheek. Voel je je niet 
goed? Heb je een probleem? Dan kan je naar 
de apotheek gaan. Je moet niets kopen, de 
apotheker kan ook gewoon advies geven. 
Schrijft de dokter medicijnen voor? Die kan je 
in de apotheek kopen. 

Hoe herken ik de apotheek in 
mijn buurt?

Een apotheek herken je aan het groene 
lichtgevende kruis. Ga zoveel mogelijk naar 
dezelfde apotheek. Hoe beter hij je kent, hoe 
beter het advies. 

Hoe koop ik voorgeschreven 
medicatie?

Ik ga naar de apotheek. 

Ik neem mee: mijn betaalkaart of cash geld 
en het bewijs van elektronisch voorschrift. Het 
voorschrift kan een papier zijn of elektronisch. 
Je hebt de barcode nodig. Je moet het papier 
van de dokter niet bijhebben, een foto van de 
barcode of de nummers van de barcode via 
sms zijn ook goed. 

De apotheker kan je identiteitskaart vragen 
maar ook zonder een identiteitskaart kan ik 
naar de apotheek. 

De apotheker verkoopt me het medicijn.

De apotheker legt mij uit hoe ik de medicatie 
moet nemen. De apotheker kan voor mij een 
medicatieschema maken of mijn pillendoos 
vullen. 

Wat als ik medicijnen nodig heb 
en de apotheek is gesloten? 

Zoek de apotheek van wacht het dichtst bij je 
huis. Je vindt de Brusselse apotheken via de 
website: upb-avb.be/nl/apotheken-van-wacht. 
Of telefoneer naar het betalende nummer 
0903 99 000 (1,50 €/min.). 

Opgelet: door naar dit nummer te telefoneren 
kan je extra telefoonkosten hebben!

Wat heb ik best altijd in huis?

De thuisapotheek zijn medicijnen en 
verzorging die je altijd best in huis hebt voor 
een noodgeval. Handige dingen zijn:

• pijnstillers en koortsremmers  
(bv. paracetamol)

• koortsthermometer
• plakkers
• ontsmettingsmiddel
• pincet

Vraag raad bij je apotheker.

NAAR DE APOTHEEK


