GLOSSARIUM

Mutualiteit

Geconventioneerd

De mutualiteit is een ziektezverzekeringsinstelling. De mutualiteit betaalt ongeveer 75%
tot 90% van de kosten van zorg terug. Dat
kan voor een doktersbezoek, tandartsbezoek,
medicijnen, hulpmiddelen, ziekenhuiskosten,
enz.
De Hulpkas is gratis en er zijn verschillende
betalende mutualiteiten waar je lidgeld voor
betaalt. In België moet iedereen verplicht
aangesloten zijn bij een mutualiteit.

Om de patiënten te beschermen tegen te hoge
rekeningen maken de mutualiteiten afspraken
met de zorgverleners over de tarieven.
Als zorgverlener kan je die officiële
tarieven aanvaarden en volgen, dan ben je
geconventioneerd.
Zorgverleners moeten dat niet doen en
sommige doen het maar gedeeltelijk of niet.
Vraag aan de zorgverlener steeds of hij
geconventioneerd is of niet.

Wijkgezondheidscentrum (WGC)

Generische geneesmiddelen

Een wijkgezondheidscentrum (WGC) is
een multidisciplinaire groepspraktijk waar
verschillende zorgverleners zoals huisartsen,
kinesitherapeuten, verpleegkundigen en
maatschappelijk werkers samenwerken onder
één dak. Een WGC draagt zorg voor jouw
gezondheid en die van de buurt. Alle inwoners
die wonen in het werkingsgebied van een
WGC kunnen zich inschrijven.

Een generisch geneesmiddel is een
geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof of
stoffen bevat als het merkgeneesmiddel dat
een oorspronkelijk op de markt gebracht. Het
heeft precies dezelfde kwaliteit maar is veel
minder duur. Het kan pas gemaakt worden als
het oorspronkelijke medicijn al 20 jaar bestaat;
Het is een soort wit product: heel goed maar
niet duur.

Forfaitair betalingssysteem

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Een WGC werkt met het ‘forfaitair
betalingssysteem’. Het ziekenfonds betaalt
maandelijks een vast bedrag per patiënt
aan het WGC. De patiënten die een contract
hebben met het WGC betalen daarom niets
voor een raadpleging of huisbezoek van de
huisarts, de verpleegkundige of een andere
zorgverlener van het centrum.

Een dossier dat je vaste huisarts bijhoudt op
zijn computer met al je medische gegevens.
Dat dossier kan gedeeld worden met andere
zorgverleners. Zo delen ze informatie die
belangrijk is voor jouw zorg en kunnen ze
beter voor je. Een ander voordeel is dat je
30% minder betaalt van het remgeld dat
je moet betalen voor raadplegingen en
huisbezoeken van de huisdokter.

Remgeld

Verhoogde tegemoetkoming

Remgeld is het bedrag dat je zelf betaalt voor
je doktersbezoek, dus het stuk dat niet wordt
terugbetaald door de mutualiteit.
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Dat is een bescherming voor mensen
met een laag inkomen. Een verhoogde
tegemoetkoming geeft je de volgende
voordelen:
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•
•
•

Vertegenwoordiger

Je krijgt 90% van de kosten van zorg
terugbetaald, in plaats van 75%.
Je kan gebruik maken van de sociale
maximumfactuur.
Je kan de regeling sociale derdebetaler
vragen. Zo betaal je bij de huisdokter een
enkel remgeld.

Wanneer ik niet meer in staat ben om
zelf beslissingen te nemen over mijn
gezondheid en/of medische toestand, kan een
vertegenwoordiger deze beslissingen in mijn
plaats nemen.

Regeling derdebetaler

Dringend Medische Hulp (DMH)

Een systeem waardoor je bij de dokter alleen
het remgeld betaalt. De dokter krijgt de
terugbetaling dan direct van de mutualiteit (=
naast de dokter en jezelf is dat de derde in de
situatie).

Dringend Medische Hulp (DMH) is een steun
van de Belgische overheid voor mensen
zonder wettig verblijf. Zo krijgen mensen
zonder wettig verblijf toch medische zorgen.

Interessante links en websites

Sociale Maximumfactuur (MAF)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De sociale maximumfactuur (MAF) is een
systeem dat ervoor zorgt dat elk gezin niet
meer moet uitgeven aan medische kosten dan
een bepaald maximumbedrag.
Dat bedrag is afhankelijk van je
gezinsinkomen en wordt elk jaar opnieuw
berekend. Verdien je weinig, dan is dat
maximum ook veel lager. Als de kosten voor
je gezin in de loop van het jaar dat maximum
bereiken, dan betaalt je mutualiteit de kosten
die er later nog bijkomen volledig terug.

•
•

Vertrouwenspersoon

•
•

Mijn vertrouwenspersoon helpt mij met
de informatie over mijn gezondheid. Wil
je niet alleen over je zorg beslissen? Wil
je dat zorgverleners de informatie niet
alleen aan jou geven, maar ook altijd met
iemand anders overleggen? Kies dan een
vertrouwenspersoon om je te helpen.
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sociaal.brussels
www.doctorbrussels.be
ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl
www.gbbw.be
www.athenabrussels.be
upb-avb.be/nl/apotheken-van-wacht
www.mijngezondheid.belgie.be
myhealthviewer.be/#/login
www.health.belgium.be/nl/formulieraanwijzing-vertegenwoordiger
www.health.belgium.be/nl/formulieraanwijzing-vertrouwenspersoon
gezondemond.be/wp-content/uploads/
traumakaart_nieuw.pdf
www.medimmigrant.be
www.foyer.be/interculturele-bemiddeling

