
Voor uw hospitalisatie-opname zelf => gelieve steeds via het inbelnummer van Medi-
assistance te werken.  Klik hier voor alle info.  

Hieronder vindt u alle nuttige tips voor de verzameling van de medische kosten in het 
kader van de 2 maanden voor- en 6 maanden nazorg na een verzekerde opname in het 
hospitaal.  

Oplijsting van medische kosten:

 Apotheekrekeningen : altijd laten voorschrijven door de behandelende arts.  
En bij de apotheker vraagt u een BVAC-rekening.  Hierop staat naam en voornaam 
van de patiënt, de arts en het voorwerp van het voorschrift.  

 Getuigschriften voor verstrekte hulp : kijk toe of de arts daar altijd het door 
u werkelijke betaalde bedrag daarop vermeld!!!!  Alleen met vermelding van uw 
werkelijk betaalde bedrag zal blijken, na tussenkomst van uw mutualiteit, wat uw 
werkelijke remgeld is.  Zonder vermelding van het werkelijk betaalde bedrag, zal 
uit de verschilstaat van de mutualiteit niet uw werkelijk remgeld blijken => en zal 
louter wettelijk remgeld volgens RIZIV code blijken wat veel minder is dan uw 
werkelijke remgeld!!!  Kijk hier zeer goed op toe => dat alle “getuigenschriften 
voor verstrekte hulp” het werkelijk betaalde bedrag vermelden.  Zie verder => 
voor aanbieding aan mutualiteit **

 Hospitalisatierekeningen van ambulante onderzoeken in het hospitaal tijdens 
opname of buiten de opname in het kader van 2 maanden voor-, 6 maanden nazorg  
: is er een bijlage blad toegevoegd voor de mutualiteit (zie verder **).  Is daar 
geen bijlage blad toegevoegd voor de mutualiteit (zie verder ***).

 Eventuele andere medische kosten : te bespreken met ons voor toelichting.

De wetgeving bepaalt dat medische kosten enkel vergoedbaar zijn, mits voorlegging van 
de originele bewijzen daarvan.  Vandaar dat wij de originele hiervan dienen te ontvangen.  
Nuttig voor u en ons is => dat u deze centraliseert tot u er over een aantal beschikt die 
betrekking hebben op de periode van 2 maanden voor-, 3 maanden nazorg.   

Dan is volgende stap/actie aan de orde **:

 de getuigschriften voor verstrekte hulp (zie hierboven): doet u binnen bij uw 
mutualiteit en u vraagt een gecentraliseerde verschilstaat hiervan.  Voeg enkel 
de getuigschriften voor verstrekte hulp toe die betrekking hebben op de voor- 
en nazorg van de ingreep/hospitalisatie.  Alzo ontvangt u een verschilstaat welke 
een volledige oplijsting geeft van al deze voor- en nazorg kosten die betrekking 
hebben op deze opname.  

 Ook de ambulante hospitalisatierekeningen van ambulante onderzoeken in het 
hospitaal tijdens opname of buiten de opname in het kader van 2 maanden voor-, 
6 maanden nazorg => bij deze waar een bijlage blad is toegevoegd voor de 
mutualiteit; deze mag u gecentraliseerd mee aanbieden bij de mutualiteit met 
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punt1 hierboven, zodat ze samen met de getuigschriften voor verstrekte hulp 
mee op de verschilstaat worden opgelijst.

Daarna is de volgende stap/actie aan de orde ***:

Gelieve ons aan te leveren :

 Originele apotheek rekeningen (zie hierboven)
 Originele verschilstaten mutualiteit (zie hierboven)
 Opgave van rekeningnummer waarop de vergoeding mag gestort worden
 Na aanlevering hiervan: doen wij hiervoor het nodige en volgen wij de correcte 

afrekening hiervan mee op 

Bij vragen en/of opmerkingen, laat gerust een seintje; wij staan graag ter beschikking 
voor advies.  Als onafhankelijke makelaar staan wij aan de kant van de klant.

Veel groetjes,

Saskia Mannaerts
Verzekeringen CMS
Oelegemsesteenweg   4   B

2520 Broechem
 en  :  03/475.92.75
Gsm            : 0475/94.38.78
 : www.kantoor-cms.be

Heeft u skype telefoon laat het ons weten; wij voegen u toe aan ons bestand.
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