FACTUUR VOOR HET AANREKENEN VAN DE TERUGBETAALBARE MATERIAALVERSTREKKINGEN AAN DE
VERZEKERINGSINSTELLINGEN – hoofdstuk 3 AFDELING 2 van het KB van 24/10/2002
Belangrijk: Deze factuur moet worden ingevuld en ondertekend door de erkende materiaalleverancier die het materiaal heeft
afgeleverd. Ze moet ofwel door die materiaalleverancier (met name als de derdebetalersregeling wordt toegepast) ofwel door de patiënt
(met name als de derdebetalersregeling niet wordt toegepast en de patiënt zelf de terugbetaling vraagt aan het ziekenfonds) aan de
verzekeringsinstelling van de patiënt – aan wie het materiaal werd afgeleverd – worden bezorgd.
RUBRIEK 1: Identificatiegegevens van de erkende leverancier van materiaal
Voornaam: ………………………………….. Naam: ……………………………………………………………..
Vereniging: ……………………………………………………………………………………………………...
Straat: ……………………………………………………Nr.: ……………Postcode: …………… Plaats: …………………..
Telefoonnummer: …………………………….
RIZIV-nummer: …………………………………….
RUBRIEK 2: Identificatiegegevens van de patiënt of kleefbriefje van de verzekeringsinstelling
Voornaam :………………………………….. Naam: ……………………………………………………………..
Straat :…………………………………………………Nr.: ……………Postcode: …………… Plaats :…………………...
INSZ-nummer : ………………………………………
Code CG1/CG2 : …………………………………….
RUBRIEK 3: Identificatiegegevens van de voorschrijvende geneesheer
Voornaam:………………………………….. Naam: ……………………………………………………………..
RIZIV-nummer: ………………………………………
RUBRIEK 4: Afgeleverde verstrekkingen
in).
Beschrijving

(Duid de afgeleverde verstrekking(en) aan en vul voor de aangeduide verstrekking(en) de gevraagde gegevens

(Pseudo-)CNKcode1

Pseudocodenummer

Bedrag dat wordt
2
terugbetaald

Supplement
ten laste van
patiënt

Datum van het
voorschrift

Datum van aflevering van
het materiaal

……/……/……..

……/……/…….

-

-

……/……/…….

……/……/…….

A. Verstrekkingen voor patiënten die een zorgtrajectcontract hebben gesloten
150 strookjes voor de glycemiecontrole
+ 100 lancetten (materiaalkost)
150 strookjes voor de glycemiecontrole
+ 100 lancetten (honorarium)

7110810

757514

€……

7109176

757514

€……

Glucometer + lancethouder
(materiaalkost)

7110828

757536

€……

Glucometer + lancethouder
(honorarium)

7109184

757536

€……

Bloeddrukmeter (materiaalkost)

…….

757492

€……

Bloeddrukmeter (honorarium)

7108863

757492

€……

-

€……

-

-

……/……/…….

……/……/…….

-

-

……/……/…….

……/……/…….

-

-

……/……/…….

……/……/…….

-

-

-

B. Verstrekkingen voor patiënten die geen zorgtrajectcontract hebben gesloten (beperkt programma voor glycemiecontrole)
100 strookjes voor de glycemiecontrole
+ 100 lancetten (materiaalkost)
100 strookjes voor de glycemiecontrole
+ 100 lancetten (honorarium))
Glucometer + lancethouder
(materiaalkost)
Glucometer + lancethouder
(honorarium)

7110836

757551

€……

7109192.

757551

€……

7110844

757573

€……

7109200.

757573

€……

-

Totaal bedrag dat wordt
terugbetaald:
€……

RUBRIEK 5: Terugbetaling (Duid één van beide mogelijkheden aan en vul de gevraagde gegevens betreffende het rekeningnummer in).
De derdebetalersregeling wordt toegepast

 postchequerekening of bankrekening van de erkende leverancier van materiaal:
………………………………………………………………………...

De derdebetalersregeling wordt niet
 postchequerekening of bankrekening van de patiënt:
toegepast
…………………………………………………………………………
(= de patiënt krijgt de terugbetaling)
Al het materiaal nodig voor de betrokken verstrekkingen, is afgeleverd.
Datum: …… / …… / …….
Plaats :………………………………
Handtekening van de erkende leverancier van materiaal:
1

De CNK-codes die moeten worden vermeld, moeten op de lijst staan van het materiaal dat door het RIZIV is erkend. Een geactualiseerde versie staat op het internet:
www.zorgtraject.be Dit geldt enkel voor de bloeddrukmeter. Voor het diabetesmateriaal worden pseudo-CNK-codes gebruikt.
2
Het te vermelden bedrag is het bedrag zoals het van toepassing is krachtens het KB van 24/10/2002

