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Aanvraag toestemming voor zorg in buitenland  
 
 
 
Aan de verzekerden van de verplichte ziekteverzekering wordt binnen het Europese kader een 
belangrijke vrijheid gegarandeerd inzake keuze van zorgverlener, zelfs over de landsgrenzen heen. 
  
Toch erkent de Europese regelgeving dat de tegemoetkoming voor bepaalde types van zorg, in het 
bijzonder die tijdens opname in een ziekenhuis, onderworpen blijft aan een voorafgaande 
toestemming van hun ziekenfonds.  
 
Om toestemming te verkrijgen voor zorg in het buitenland kan een motivatie worden aangebracht 
vanuit twee invalshoeken.  
 

 Het niet ‘tijdig’ beschikbaar zijn van de noodzakelijke zorg, rekening houdend met de 
individuele medische situatie van de verzekerde, binnen de Belgische grenzen (wachtlijsten).  

 Indien de noodzakelijke zorg in gunstiger geneeskundige voorwaarden kan worden verleend 
tijdens een opname in een buitenlandse verplegingsinrichting. Daarbij krijgt ‘gunstiger 
geneeskundige voorwaarden’ een strikt medisch-technische invulling.  

 
Argumenten van sociale aard, comfort of de mate waarin bepaalde zorg wordt terugbetaald, spelen 
dus geen rol bij de beoordeling.  
 
Deze vragenlijst biedt u als verwijzende arts een leidraad om de motivatie voor zorg in het buitenland 
te kaderen. Ze voorkomt herhaalde vragen om bijkomende inlichtingen. U mag ze vervolledigen met 
eventuele andere documenten maar ze vormt de ruggengraat voor de beslissing van het ziekenfonds.  
 
Het is uiterst belangrijk dat de adviserend geneesheer een volledig beeld krijgt van de aanvraag.  
 
Alvast bedankt.  
 
Collegialiter,  
 
Adviserend geneesheren,  
experten  “geplande zorg in het buitenland”  

 
 
 
Dr. Bruno Meunier       Dr. Christian Delsupexhe 
MC Hainaut‐Picardie       MC Liège 
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Aanvraag toestemming voor zorg in buitenland  
 
In te vullen door de verwijzende arts.  
Indien een aanvraag revalidatie: ook het Riziv-formulier ‘Revalidatie’ bijvoegen.  
 
 
ADMINISTRATIEVE ELEMENTEN  
 
Identificatie van de patiënt:  
 

Naam:………………………………………………………………………………………….  
Voornaam:…………………………………………………………………………………  
Adres:…………………………………………………………nr.………………woonplaats……………………  
RNR:……………………………………………………………………………….  
 

Identificatie van de verwijzende arts: 
  
Naam en voornaam:……………………………………………………….  
Adres:……………………………………………………………………nr…………woonplaats……………………  
Riziv-identificatie : . / . . . . . / . . / . . .  
 
De lokalisatie van de zorg in het buitenland:  
 

 Ziekenhuis of ander centrum van zorg (identificatie en adres):  
 

Naam:…………………………………………………………………………………………  
Adres:…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
Land:……………………………………………………………………………………………  
Tel:...................................................................................................  
Website: …………………………………………………………………………………….. 
 

 Arts(en):  
 

Naam, voornaam:……………………………………………………………………………………..  
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..  
Bekwaming:……………………………………………………………………………………………….  
 

Indien al een moment of periode voor deze zorg (zie punt 2) werd vastgelegd, de exacte 
datum:………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Van wie gaat de vraag naar zorg in het buitenland uit?  

 U die deze motivatie verleent of op voorstel van een andere arts 
(identificatie)?................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................................  

 De patiënt zelf? Ja / Neen  
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MEDISCHE MOTIVATIE  
 
 
1. Beknopte beschrijving van de medische problematiek die aanleiding geeft tot de huidige 
vraag om zorg in het buitenland.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
2. Het type van de zorg waarvoor de toestemming wordt gevraagd.  
(uitdiepen van diagnose of therapeutische interventie, second opinion bij gekende diagnose, een 
specifieke ingreep, de toediening van specifieke medicatie, …)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
3. Een medisch technische omschrijving van de zorg waarvoor toestemming wordt gevraagd.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….  
 
4. Ruimere schets van de voorgeschiedenis van de patiënt in het licht van deze problematiek (zie 
punt 1): het diagnostische parcours, een omschrijving van eventuele voorgaande behandelingen, 
de resultaten van de voorgaande behandelingen (eventueel met bijlagen).  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….  
. 
5. Indien een analogie moet worden gemaakt met prestaties in het Belgische 
verzekeringspakket, met welke verstrekking komt de buitenlandse zorg (zie punt 2) overeen?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………  
 
6. Welk is de standaard-zorg die in België in een vergelijkbare situatie (zie punt 2) wordt 
verleend?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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7. Is deze zorg (zie punt 2) eventueel ook in België beschikbaar?  
Indien neen: Indien deze zorg (zie punt 2) niet beschikbaar is in België, welk is de 
medisch-technische motivering voor de verwijzing naar het buitenland, ten opzichte van 
de in België beschikbare zorg (zie punt 3)? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
 
Indien ja: Indien deze zorg (zie punt 2) ook beschikbaar is in België, waarom verwijst u 
naar het buitenland (medisch technische motivatie)?  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
Heeft u zich bij andere artsen/ziekenhuizen geïnformeerd om een alternatief in België te 
kunnen aanbieden? Gelieve eventuele referenties bij te voegen.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Beschikt u over(wetenschappelijke) referenties die garanties bieden bij de keuze voor dit 
soort zorg (zie punt 2) ten opzichte van de in België beschikbare zorg (zie punt 2)? Gelieve die bij 
te voegen.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
9. Beschikt u over referenties die de expertise garanderen van de arts /het buitenlandse 
centrum? Gelieve die bij te voegen.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
  
10. Wordt de zorg in het buitenland (zie punt 2) verleend op ambulante basis (zonder 
overnachting in een ziekenhuis, met inbegrip van het dagziekenhuis) of tijdens een periode van 
hospitalisatie?  

Ambulant? Ja / neen  
Dagziekenhuis? Ja / neen  
Hospitalisatie? Ja / neen  
Deels ambulant, deels gehospitaliseerd?  

Periode hospitalisatie: van……/……/ …….tot en met …/……/………  
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11. Voorziet u dat deze zorg (zie punt 2) eenmalig moet doorgaan in het buitenland of voorziet u 
herhaling?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..  
 
12. Voorziet u dat een bepaalde vorm van nazorg noodzakelijk is? Indien dat het geval is, welk 
type voorziet u?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..  
 
13. Moet deze nazorg in het buitenland gebeuren? Indien u bevestigend antwoordt, gelieve 
hiervoor een medisch-technische motivatie te voorzien.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:         Handtekening en stempel:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.1 Deze documenten worden bezorgd aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van 
de patiënt.  
 
P.S.2 De patiënt moet het akkoord afwachten alvorens zich te kunnen laten behandelen. De 
aanvraagprocedure duurt maximaal 45 dagen, tenzij er bijkomende inlichtingen worden 
ingewonnen.  
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Adresse de contact des médecins-conseils 
 
 
MC Brabant wallon 
MC Brabant wallon, à l'attention du médecin conseil Boulevard des Archers 54 1400 NIVELLES 
 
MC Hainaut Oriental  
MC Hainaut Oriental, à l'attention du médecin conseil Rue de Douaire 40 6150 ANDERLUES 
 
MC Hainaut Picardie 
MC Hainaut Picardie, à l'attention du médecin conseil Rue St. Brice 44 7500 TOURNAI 
 
MC Liège  
MC Liège, à l'attention du médecin conseil Place du XX Août 38 4000 LIEGE 
 
MC Province de Luxembourg  
MC Province de Luxembourg, à l'attention du médecin conseil Rue de la Moselle 7-9 6700 ARLON 
 
MC Province de Namur  
MC Province de Namur, à l'attention du médecin conseil Rue des Tanneries 55 5000 NAMUR 
 
MC Saint-Michel  
MC Saint-Michel, à l'attention du médecin conseil Boulevard Anspach 111-115 1000 BRUXELLES 
 
MC Verviers-Eupen 
MC Verviers-Eupen, à l'attention du médecin conseil Rue Laoureux 25-29 4800 VERVIERS 

 


