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geheugensteuntje bij het thema  
 

“ Gezondheidszorg voor iedereen ! ? “ 
 

enkele veranderingen van de voorbije jaren  
 

� Verhoogde tegemoetkoming 
Vroeger werd een verhoogde tegemoetkoming alleen toegekend aan 
mensen, die weduwe, invalide, gepensioneerd of wees (WIGW) 
waren.  Dit is eerst uitgebreid met de groep mensen die leefloon 
genieten of oudere werkloze waren. En is nu voor iedereen met een 
laag inkomen. Dit heet Omnio.  
 

� Omnio 
Mensen met een laag inkomen kunnen sinds 2007 ook een 
verhoogde  tegemoetkoming krijgen in de ziektekosten. Dit moet  je 
wel aanvragen.  
Je betaalt dan minder remgeld dan een gewoon verzekerde. Je krijgt 
ook een betere bescherming bij ziekenhuisbezoek. Het ziekenhuis en 
de dokter mogen niet zo maar alles aanrekenen. 
Verder is er recht op bepaalde sociale voordelen, vb. sociaal GSM- 
of telefoontarief of verminderingen bij het openbaar vervoer. 
 

� Globaal medisch dossier (GMD) 
Vraag uw huisarts om uw medisch dossier te beheren. U krijgt de 
vergoeding hiervoor volledig terugbetaald (de arts kan de vergoeding 
zelfs rechtstreeks aan het ziekenfonds vragen). Het is dus gratis en 
het laat je 30% minder remgeld betalen als je de huisarts bezoekt, 
die je globaal medisch dossier beheert.                
 

 (Zie verder ommezijde)  

 
 
 
 

� Derdebetalersregeling 
Bij de derdebetalersregeling betaal je enkel het remgeld aan de arts. 
Hij regelt de rest van de vergoeding rechtstreeks met het 
ziekenfonds. 
 

� Maximumfactuur 
De maximumfactuur rekent ieder jaar al de betaalde remgelden 
samen. Wanneer je een bepaald ‘plafondbedrag’ bereikt, krijg je voor 
de rest van het jaar alle remgelden ook nog terugbetaald. In principe 
wordt de gezondheidskost vanaf dan gratis. 
 
Let op! Niet alle gezondheidskosten worden in de remgeldteller 
opgenomen (maar wel bijna alles). 
 

goed om te weten … 

 

� Het remgeld of persoonlijk aandeel 
Het persoonlijk aandeel, ook remgeld genoemd, is dat gedeelte dat 
de patient betaald heeft, na tussenkomst van het ziekenfonds. 
Vb. je betaalde 25 euro, het ziekenfonds geeft daar 20 euro van 
terug, dan is het remgeld 5 euro. 
 

� Conventietarieven 
Let op, soms rekent de arts meer dan de officiële prijs. Dat gedeelte 
komt ook altijd op rekening van de patiënt. In dat geval verhoogt het 
remgeld dus met het gedeelte dat de arts meer aanrekent. 
 
De conventietarieven is die officiële prijs, die wordt afgesproken 
tussen artsen en de ziekenfondsen.  
Artsen, die er voor kiezen zich aan deze tarieven te houden (de 
meeste huisartsen doen dat) noemt men geconventioneerde artsen. 
Hun namen zijn bekend bij het ziekenfonds. Velen maken dit ook 
bekend in hun wachtzaal. 
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