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De derdebetalersregeling werd ontwikkeld om zorgverlening voor bijvoorbeeld personen met een verhoogde tegemoetkoming, een laag inkomen, patiënten met het statuut chronische aandoeningen,...
toegankelijker te maken. Deze regeling houdt in dat de
patiënt bij de zorgverlener (bv. arts, kinesist, apotheker of het ziekenhuis) enkel het eventuele persoonlijk
aandeel (het stukje dat u zelf moet betalen) dient te
betalen. De zorgverlener ontvangt de rest van de betaling rechtstreeks via het ziekenfonds.
Deze regeling is momenteel wettelijk enkel verplicht
voor huisartsen. In AZ Nikolaas kan de derdebetalersregeling echter ook toegepast worden bij een ambulante
raadpleging / consultatie. De artsen verbonden aan het
AZ Nikolaas kunnen deze werkwijze toepassen, maar zijn
dit niet verplicht. De zorgverlener is met andere woorden niet verplicht om de derdebetalersregeling toe te
passen.
Wat moet u doen als u recht heeft op de derdebetalersregeling? Als uw zorgverlener de derdebetalersregeling
toepast, dan betaalt u niets op de raadpleging en hoeft
u dus geen getuigschrift voor verstrekte hulp (groen
briefje) naar uw ziekenfonds te sturen.
De mogelijkheid bestaat dat u achteraf een factuur
wordt toegezonden met daarop alleen het bedrag dat
voor uw rekening is (persoonlijk aandeel) en eventueel
een supplement als de zorgverlener niet geconventioneerd is.

Hoe weet AZ Nikolaas of u recht heeft op de derdebatelersregeling?
Deze informatie wordt ons door de ziekenfondsen aangeleverd op volgende manier:
• Voor gekende (bestaande) patiënten wordt er op
basis van een geregistreerde afspraak, een online bericht naar uw ziekenfonds gestuurd met de vraag
naar uw huidige verzekerbaarheidstoestand. In het
online antwoord zal het ziekenfonds deze informatie
aanleveren aan het AZ Nikolaas.
• Voor nieuwe patiënten zal de baliemedewerker tijdens het aanmaken van uw inschrijving een onlinebevraging doen bij uw ziekenfonds om de benodigde
informatie aangaande uw verzekerbaarheidstoestand te achterhalen.
Enkel deze gecertificeerde informatie, die het ziekenhuis bij uw ziekenfonds inwint, wordt beschouwd als
waar.
Moet ik de arts melden dat ik recht heb op de derdebetalersregeling? We beseffen dat dit voor sommige patiënten toch wel een drempel is. Daarom wordt deze informatie afgedrukt op uw inschrijvingsetiket (via de
aanduiding 3). Op deze manier weten alle artsen dat u
recht heeft op de derdebetalersregeling, zonder dat u dit
nog hoeft te melden. Het staat u echter steeds vrij om
dit zelf te vragen.
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Indien de arts aan de hand van de melding op het etiket
merkt dat u recht heeft op de derdebetalersregeling en
hij/zij beslist om hieraan gevolg te geven, dan betaalt u
niets op de raadpleging.

