• Toepassing art. 6,2de lid van het KB 10 oktober





• Toepassing art. 6,2de lid van het KB 10 oktober

• Toepassing art. 6,2de lid van het KB 10 oktober

1986: uitzondering op het verbod van toepassing
van derdebetalersregeling

1986: uitzondering op het verbod van toepassing
van derdebetalersregeling

1986: uitzondering op het verbod van toepassing
van derdebetalersregeling

• Derdebetaler in het kader van een georganiseerde

• Derdebetaler in het kader van een georganiseerde

• Derdebetaler in het kader van een georganiseerde

wachtdienst

wachtdienst

wachtdienst
Ondergetekende, dokter ................................................................

bevestigt dat voor patiënt:

bevestigt dat voor patiënt:

bevestigt dat voor patiënt:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

volgende situatie van toepassing is:

volgende situatie van toepassing is:

volgende situatie van toepassing is:

 financiële noodsituatie (5°)
"de patiënt heeft verklaard dat hij zich bevindt in een situatie
waarin de reglementering van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk maakt"

 financiële noodsituatie (5°)
"de patiënt heeft verklaard dat hij zich bevindt in een situatie
waarin de reglementering van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk maakt"

 financiële noodsituatie (5°)
"de patiënt heeft verklaard dat hij zich bevindt in een situatie
waarin de reglementering van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk maakt"

 overleden of in coma (4°)
"derdebetalersregeling: artikel 6, 4° KB 10.10.1986"

 overleden of in coma (4°)
"derdebetalersregeling: artikel 6, 4° KB 10.10.1986"

 overleden of in coma (4°)
"derdebetalersregeling: artikel 6, 4° KB 10.10.1986"

 bruto belastbaar gezinsinkomen kleiner dan het
leefloon (7°)

 bruto belastbaar gezinsinkomen kleiner dan het
leefloon (7°)

 bruto belastbaar gezinsinkomen kleiner dan het
leefloon (7°)

 meer dan zes maanden gecontroleerd, volledig
werkloos (8°)

 meer dan zes maanden gecontroleerd, volledig
werkloos (8°)

 meer dan zes maanden gecontroleerd, volledig
werkloos (8°)

 rechthebbende op verhoogde kinderbijslag (9°)

 rechthebbende op verhoogde kinderbijslag (9°)

 rechthebbende op verhoogde kinderbijslag (9°)

 verstrekking in een medisch huis met akkoord inzake
forfaitaire betaling (1°)

 verstrekking in een medisch huis met akkoord inzake
forfaitaire betaling (1°)

 verstrekking in een medisch huis met akkoord inzake
forfaitaire betaling (1°)

 verstrekkingen in een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg,
centrum voor gezinsplanning en seksuele voorlichting en
centrum voor opvang van toxicomanen (2°)
naam centrum:
..................................................................................................

 verstrekkingen in een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg,
centrum voor gezinsplanning en seksuele voorlichting en
centrum voor opvang van toxicomanen (2°)
naam centrum:
..................................................................................................

 verstrekkingen in een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg,
centrum voor gezinsplanning en seksuele voorlichting en
centrum voor opvang van toxicomanen (2°)
naam centrum:
..................................................................................................

 verstrekkingen in een inrichting gespecialiseerd in het
verzorgen van kinderen, bejaarden (RVT, ROB) of
mindervaliden (3°)
naam inrichting:
..................................................................................................

 verstrekkingen in een inrichting gespecialiseerd in het
verzorgen van kinderen, bejaarden (RVT, ROB) of
mindervaliden (3°)
naam inrichting:
..................................................................................................

 verstrekkingen in een inrichting gespecialiseerd in het
verzorgen van kinderen, bejaarden (RVT, ROB) of
mindervaliden (3°)
naam inrichting:
..................................................................................................

 in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst.

 in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst.

 in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst.

Handtekening arts

Handtekening arts

Handtekening arts

Gelieve vast te hechten aan het getuigschrift.

Gelieve vast te hechten aan het getuigschrift.

Gelieve vast te hechten aan het getuigschrift.

Indien verhoogde tegemoetkoming (KG1 eindigend
op 1), mutualiteitsvignet is voldoende.

Indien verhoogde tegemoetkoming (KG1 eindigend
op 1), mutualiteitsvignet is voldoende.

Indien verhoogde tegemoetkoming (KG1 eindigend
op 1), mutualiteitsvignet is voldoende.
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Ondergetekende, dokter ................................................................



Ondergetekende, dokter ................................................................
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