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Getuigschrift voor verstrekte hulp
Hoe vul je je getuigschrift correct in?

Waarom? Wanneer  je  getuigschrift  voor  verstrekte  hulp  niet  correct  is  ingevuld,  kunnen  wij  de
terugbetaling  niet  verwerken.  Bijgevolg  geven we je  enkele  tips  om na te gaan of  je
getuigschrift correct ingevuld is.

Wat moet je 
zeker weten?

•  Voeg  steeds  een  roze  identificatieklever  toe.  Je  kunt  de  gevraagde
identificatiegegevens ook zelf invullen.
• Bezorg ons steeds het originele attest.
• Geef je getuigschrift voor verstrekte hulp af in een van onze kantoren of stuur het
per post op in een omslag met port, betaald door de bestemmeling. Deze omslagen
zijn verkrijgbaar in onze kantoren. 
• Het attest mag geen verbeteringen of geschrapte gegevens bevatten. Elke wijziging
dient  te  gebeuren  aan  de  hand  van  een  correctiedocument.  Dit  document  moet
steeds ondertekend zijn door de zorgverstrekker.
•  Voor verstrekkingen zoals kinesitherapie en sommige vormen van verpleegkunde
stelt de zorgverlener een voorschrift  op. Dit voorschrift  moet aan het attest van de
kinesitherapeut  of  verpleegkundige  gehecht  zijn,  wanneer  je  het  afgeeft  in  onze
kantoren.  De  kinesitherapeut  of  verpleegkundige  dient  op  elk  volgend  attest  te
verwijzen naar het attest waaraan het voorschrift oorspronkelijk gehecht werd.

Voldoet je attest niet aan deze eisen? Dan wordt het niet aanvaard. Je moet het dan
opnieuw voorleggen aan de zorgverstrekker. Hij of zij vult de ontbrekende gegevens
in en ondertekent het geheel nog eens.

Hoe en 
wanneer moet 
je je 
getuigschrift 
aan ons 
bezorgen?

Geef je getuigschrift voor verstrekte hulp af in een van onze kantoren of stuur het per
post op in een omslag met port, betaald door de bestemmeling. Deze omslagen zijn
verkrijgbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be.

Je  hebt  een  periode  van  maximaal  2  jaar  voor  de  terugbetaling  van  je
zorgverzekeraarscertificaten.  In  bepaalde  omstandigheden  kan  deze
verjaringstermijn wel verhoogd worden.

Indien  je  het  getuigschrift  verloren  bent,  kun  je  een  duplicaat  vragen  aan  je
zorgverlener.

Nieuw model 
attest

Elk attest moet ook het deel 'ontvangstbewijs' bevatten, waarop de zorgverstrekker
het  bedrag,  zijn  KBO-nummer,  de verstrekking en de datum moet  vermelden.  Zo
krijgen patiënten duidelijkere informatie over het te betalen bedrag. Bovendien kan dit
ontvangstbewijs  nuttig  zijn  om  het  effectief  betaalde  bedrag  te  bewijzen  voor
bijvoorbeeld een terugbetaling via een aanvullende verzekering.

Voortaan moet de arts, in toepassing van de wet op de financiële transparantie, een
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bewijsstuk  afleveren  aan  zijn  patiënt  als  hij  elektronisch  factureert  of  als
terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen samen aangerekend worden.

De  huisartsen  kunnen,  bij  patiënten  die  niet  in  aanmerking  komen  voor  de  1/3-
regeling,  de getuigschriften elektronisch doorsturen.  Je betaalt  de arts en ontvangt
een  bewijsstuk  met  het  aangerekende  bedrag,  alsook  een  nummer  van
ontvangstbevestiging.  Met  dat  nummer  kun  je  op  e-Mut  de  verwerking  van  het
elektronisch attest volgen.

Wens je meer 
info?

Ga gerust langs in een van onze talrijke kantoren. Je kan ook steeds bellen naar de
dienst Gezondheidszorg op het nummer 02 506 96 11 of mailen naar mail@fsmb.be.


