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Niet-dringend patiëntenvervoer
Heb je niet-dringend vervoer nodig van of naar het ziekenhuis en kan je daarvoor
geen beroep doen op eigen vervoer?
In de meeste gevallen kan je dan beroep doen op vervoer via je mutualiteit. Let
wel: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor eventuele terugbetaling
van dit vervoer verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Ook het bedrag van de
terugbetaling kan verschillen per ziekenfonds.

In deze folder beschrijven we volgende types van niet-dringend patiëntenvervoer:
• Vervoer naar (rust)huis (aangevraagd via Mutas of ziekenfonds)
• Vervoer naar (rust)huis na 23u30 en vóór 6u00 (aangevraagd zonder Mutas of
ziekenfonds)
• Vervoer naar (rust)huis met infuus of zuurstof (aangevraagd zonder Mutas of
ziekenfonds)
• Vervoer naar een ander ziekenhuis
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Vervoer naar (rust)huis (via Mutas of ziekenfonds)
Vervoer naar (rust)huis (na 23u30 en vóór 6u00)
Vervoer naar een ander ziekenhuis
Afhankelijk van het type vervoer en het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten,
kan je een tussenkomst krijgen voor dit vervoer.
Afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten, moet dit vervoer
aangevraagd worden via Mutas of rechtstreeks bij je ziekenfonds.
Vervoer naar huis dat plaatsvindt tussen 23u30 en 6u00 gebeurt ook zonder
tussenkomst van Mutas. Hiervoor moeten we een privévervoerder contacteren (zie
tarieven op volgende pagina). Hierbij wordt ook een nachttoeslag aangerekend.
Vervoer na 23u30 en vóór 6u00:

• 20 euro extra voor ziekenwagenvervoer per rit
• 15 euro extra voor rolwagen- en taxivervoer per rit
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Vervoer naar (rust)huis met infuus* of zuurstof
*steeds met verpleegkundige begeleiding
Dit vervoer kan niet aangevraagd worden via Mutas. Hiervoor moet je een beroep
doen op een privé vervoerder. De kost voor dit vervoer wordt gedragen door de
patiënt. Sommige ziekenfondsen voorzien in dit geval toch een kleine tussenkomst.
Vanuit het ziekenhuis werken we hiervoor meestal samen met Ambuce Falck. Zij
rekenen hiervoor volgende tarieven aan:

Op voorhand besteld (> 24u)
Eerste 10 km

106,83 euro (forfait)

> 10 km

2,67 euro per extra km

Verpleegkundige

132,98 euro (forfait)

Vervoer na 23u30 en vóór 6u00

20 euro extra voor
ziekenwagenvervoer per rit
15 euro extra voor rolwagen- en
taxivervoer per rit

De dag zelf aangevraagd
Eerste 20 km

143,39 euro (forfait)

> 20 km

5,44 euro per extra km

Verpleegkundige

132,98 euro (forfait)

Vervoer na 23u30 en vóór 6u00

20 euro extra voor
ziekenwagenvervoer per rit
15 euro extra voor rolwagen- en
taxivervoer per rit

Je kan er uiteraard ook voor opteren om zelf een andere privévervoerder te
contacteren.
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Om onnodige kosten te vermijden, raden we je aan om op voorhand te
informeren bij je ziekenfonds of MUTAS.
Vervoer via Mutas
• De Christelijke mutualiteit

Vervoer via het ziekenfonds
• Het Onafhankelijk ziekenfonds:

• De Liberale Mutualiteit

03 201 85 55

• De Voorzorg

• Securex: 078 15 12 45

• Vlaams Neutraal Ziekenfonds

• Euromut en Partena: 02 218 22 22

• Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
= Mutas: 078 15 95 95

Dringend patiëntenvervoer
Dringend patiëntenvervoer is NIET gratis.
De kosten die mogen worden aangerekend voor het uitrukken van de dienst 112
of een helikopter zijn wettelijk bepaald.

Dienst 112
Wie via de dienst 112 met een ambulance naar het ziekenhuis wordt
overgebracht, doet een beroep op dringend patiëntenvervoer.
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MUG
Op vraag van de dienst 112 kan de Medische Urgentiegroep (MUG) worden
uitgestuurd. Deze brengt artsen en verpleegkundigen tot bij personen van wie de
gezondheidstoestand een levensbedreigend karakter vertoont. Voor het uitsturen
van de MUG mogen de prestaties van de urgentiearts en andere technische
prestaties voor medische assistentie worden aangerekend. Het vervoer op zich
wordt niet aangerekend.

BELANGRIJK
Sommige mutualiteiten bieden bij medisch noodzakelijk zittend
vervoer ook een financiële tussenkomst in alternatief vervoer
(bv. vervoer door een taxi, minder mobiele centrale,….)
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