Enkele moeilijke woorden voor u verklaard van A tot Z
Aanvullende verzekering
Alle diensten en verstrekkingen van private ziekenfondsen die bovenop de verstrekkingen van de
verplichte verzekering komen ten gunste van de leden die in orde zijn met hun bijdrage.

Accreditering
Engagement van artsen en tandartsen om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te
garanderen, via navorming, "peer review" en over het algemeen ook een drempelactiviteit van een
minimum aantal patiëntencontacten.

Chronisch zieken
Langdurig zieken die op grond van bepaalde criteria bijzondere voorwaarden inzake geneeskundige
verzorging kunnen genieten.

Derdebetalersregeling
In de derdebetalersregeling keert de verzekeringsinstelling het bedrag van de
verzekeringstegemoetkoming in de kostprijs van de honoraria rechtstreeks uit aan
de zorgverleners (geneesheren, tandheelkundigen, ...). De gerechtigde moet dit bedrag dus niet
meer voorschieten. Hij moet enkel het remgeld betalen.

Geconventioneerde zorgverlener
Tarieven worden overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de zorgverleners, de
ziekenfondsen en de overheid in commissies en vergaderingen op het RIZIV. Elke individuele
zorgverlener kan deze overeenkomst (conventie) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet
aanvaarden. Indien een zorgverlener de conventie aanvaardt, is hij geconventioneerd. Dit betekent
dat hij de officiële tarieven aanvaardt en toepast.

GMD (Globaal Medisch Dossier)
Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten,
lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg
tussen de artsen mogelijk.

Honorarium
Het officiële tarief in de nomenclatuur voor de verstrekking van een individuele geconventioneerde
zorgverlener, bv. arts, tandarts, kine, ...

Invaliditeit
Wanneer u langer dan een jaar als arbeidsongeschikt bent erkend, treedt u in invaliditeit. Het
tijdvak van invaliditeit begint dus vanaf het tweede jaar van uw arbeidsongeschiktheid.

Maximumfactuur (MAF)
De MAF is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen
tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het
kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen
het remgeld volledig terugbetaald. De MAF wordt per jaar berekend.

Nomenclatuurcode
Voor elke medische of paramedische handeling bestaat er een code. Deze code staat voor
het honorarium dat door de zorgverlener wordt gevraagd en voor het bedrag dat door het
ziekenfonds wordt terugbetaald.

Persoonlijk aandeel
Door de patiënt te betalen deel voor de geneeskundige verstrekking, verkregen na aftrek van de
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging; wordt ook «remgeld» genoemd.

Persoon ten laste
Persoon die, door de band die hij heeft met een gerechtigde, onrechtstreeks geneeskundige
verstrekkingen geniet (bijv. : echtgenote die niet werkt, kind ...). "Worden beschouwd als persoon
ten laste: - kinderen jonger dan 25 jaar voor wie de gerechtigde in het onderhoud voorziet, evenals de personen die onder hetzelfde dak verblijven; lage beroeps - en/of vervangingsinkomens
hebben en ofwel echtgenoot, ascendent of samenwonende zijn."

Rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Persoon, vroeger WIGW (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) genoemd, die voor
bepaalde geneeskundige verstrekkingen een hogere vergoeding ontvangt. Het gaat vooral om de
volgende personen: de rechthebbenden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap,
een gewaarborgd inkomen, het leefloon of gelijkaardige steun, alsook de WIGW
(weduwnaars/weduwen, gepensioneerden, invaliden, wezen en sommige werklozen, indien zij
voldoen aan de inkomensvoorwaarden).

Remgeld
synoniem van persoonlijk aandeel - Door de patiënt te betalen deel voor de geneeskundige
verstrekking, verkregen na aftrek van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging; wordt ook “remgeld” genoemd.

Verhoogde tegemoetkoming
Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz.
goedkoper voor rechthebbenden. In bepaalde gevallen hebben ze automatisch recht. In andere
gevallen moeten ze daarvoor bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen. Een andere naam
voor verhoogde tegemoetkoming is "voorkeurregeling".

Voorkeurregeling
Synoniem van verhoogde tegemoetkoming - De verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat
bepaalde categorieën van rechthebbenden een lagere persoonlijke bijdrage (remgeld) betalen bij
een ziekenhuisverblijf, voor een raadpleging van een arts, voor geneesmiddelen.

Zorgverleners
Term die alle artsen (huisartsen en specialisten), tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen,
ziekenhuizen, rustoorden, enz. omvat. Het gaat om professionele zorgverleners of instellingen die
geneeskundige verzorging verlenen.

