
€ 6 (na terugbetaling)

Je betaalt voor een doktersbezoek bij een geconventioneerde huisarts € 22-27,

maar na terugbetaling is dat nog € 6.

'Geconventioneerd' wil zeggen dat je dokter een overeenkomst heeft met je

ziekenfonds. En dat je ziekenfonds dus een deel terugbetaalt, zodat jij uiteindelijk

maar € 6 betaalt. Dit noemen ze het 'remgeld'.

Bij sommige dokters kan je rechtstreeks € 6 betalen en hoef je niet te wachten op

terugbetaling. Dat noemen ze de 'derdebetalersregeling'. Vraag aan je dokter of dat

kan.

Met verhoogde tegemoetkoming € 1,5

Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je rechtstreeks € 1,5.

Je moet dus niet eerst meer betalen en wachten op terugbetaling. Je krijgt

automatisch de 'derdebetalersregeling'.

Bij je vaste huisarts € 4 (na terugbetaling) of € 1 (verhoogde
tegemoetkoming)

Ga je bij je vaste huisarts, waar je een globaal medisch dossier hebt?

Dan betaal je uiteindelijk € 4 nadat je terugbetaald kreeg.

Of € 1 als je een verhoogde tegemoetkoming hebt.

Hoe weet ik of mijn dokter geconventioneerd is?

Check op voorhand of je dokter geconventioneerd is via deze tool van het RIZIV

Je kan ook je dokter opbellen om dat te vragen

Hoe weet ik of ik een verhoogde tegemoetkoming heb?

Dat kan je zien op de klevertjes van je ziekenfonds.

Onderaan staat daar een code, bv. 130/130 of 131/131.

Zie ook:

FOTO: Angus Gray

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Allesoverseks.be 11-24 jaar

HOEVEEL KOST EEN DOKTER?

Is het laatste cijfer een 1? Dan heb je een verhoogde tegemoetkoming•

Is het laatste cijfer een 0? Dan heb je geen verhoogde tegemoetkoming•

Hoeveel kost een soa-test?•

Kan ik naar de dokter zonder dat mijn ouders het weten?•

PRAAT EROVER

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

https://admin.watwat.be/geld/wat-doet-een-ziekenfonds-wanneer-moet-ik-mij-inschrijven
https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://admin.watwat.be/soa/hoeveel-kost-een-soa-test
https://admin.watwat.be/je-lijf/ik-wil-naar-een-dokter-komen-mijn-ouders-dit-te-weten
https://awel.be/forum
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
mailto:brievenbus@awel.be



