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Geconventioneerd?

Voor eenzelfde zorgverlening betaalt u bij een
geconventioneerde arts soms minder dan bij een
niet-geconventioneerde. Hoe komt dat?
Om te hoge gezondheidskosten te vermijden,
sluiten de ziekenfondsen, de overheid en de
artsen een akkoord af over de tarieven die artsen
mogen aanrekenen. Artsen zijn echter vrij om die
conventie helemaal, gedeeltelijk of niet te ondertekenen. Ze moeten hun patiënten wel inlichten over
die keuze.

Wat betaalt u aan wie?
• Geconventioneerde artsen: rekenen het afgesproken tarief aan. U betaalt alleen uw persoonlijke aandeel, ook wel remgeld genoemd:
het verschil tussen het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt en het tarief dat de arts
mag vragen.

zegt Van de Wiele. De familie kan
er uiteraard ook voor kiezen het
lichaam te laten opbaren in een
rouwcentrum bij hen in de buurt.
Een hoofdstuk apart is het overlijden van heel jonge of te vroeg
geboren baby’s, al dan niet na een
noodgedwongen zwangerschapsafbreking. Goede begeleiding is
dan cruciaal omdat er minder
dan bij een ander overlijden vaste
rituelen zijn en een mooi afscheid
enorm belangrijk is voor de latere
verwerking. ‘Bij kindjes die dood
geboren worden of heel snel
overlijden, hebben ouders geen
kans gehad om herinneringen op
te bouwen’, zegt sociaal werker
Mariska Waldukat. ‘Ze krijgen

daarom een herinneringsdoos, met
daarin onder meer een voetafdrukje, een lokje haar, een foto, het
mutsje dat het kindje droeg … En
ook bij een overlijden van een al
iets ouder kind doen we uiteraard
al het mogelijke om de ouders
bij te staan.’
Op www.uza.be kunt u de
brochure ‘Wat te doen na een
overlijden’ downloaden. Ze is ook
te verkrijgen op de dienst patiëntenbegeleiding. In de brochure
worden onder meer de praktische
formaliteiten na een overlijden
toegelicht, zoals het contacteren
van de bank, de werkgever of
pensioendienst, de verzekeraar(s),
de mutualiteiten … 

• Niet-geconventioneerde artsen: bepalen hun
eigen tarieven. Dat betekent dat ze bovenop het
afgesproken tarief een honorariumsupplement
mogen aanrekenen. Dat supplement wordt nooit
terugbetaald door het ziekenfonds.
• Gedeeltelijk geconventioneerde artsen: houden
zich op bepaalde uren, dagen of plaatsen aan
de conventietarieven, op andere rekenen ze een
supplement aan.
Goed om te weten: het UZA rekent in de meeste
gevallen de conventietarieven aan, ook al is de
arts niet of gedeeltelijk geconventioneerd. Er zijn
maar een beperkt aantal uitzonderingen.

 ilt u weten of een arts geconventioInfo W

neerd is, dan kunt u dat opzoeken op de
website van het Riziv (www.riziv.be).
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