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Palliatieve thuiszorg
Forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg

Wat zijn de 
voordelen van 
deze 
tegemoetkoming?

- Patiënten die hun laatste levensdagen thuis doorbrengen, kunnen een forfaitaire
tegemoetkoming krijgen van 693,17 euro. Deze vergoeding kan een deel van hun
kosten voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en dergelijke mee opvangen.
- Patiënten  die  palliatieve  thuiszorg  genieten,  hoeven  geen  remgeld  te betalen
voor  bepaalde  verstrekkingen  in  verplegingszorg,  huisbezoeken  en
kinesitherapeutische behandelingen.

Aan welke 
voorwaarden moet
je voldoen?

Aan  de  tegemoetkoming  zijn  enkele  voorwaarden  verbonden  inzake  de
gezondheid van de patiënt. Het moet gaan om een patiënt:
1° die lijdt aan een of meerdere irreversibele aandoeningen;
2° die ongunstig evolueert, met een ernstige algemene verslechtering van zijn 
fysieke / psychische toestand;
3° bij wie therapeutische ingrepen en revaliderende therapie geen invloed meer 
hebben op die ongunstige evolutie;
4° bij wie de prognose van de aandoening(en) slecht is en het overlijden op 
relatief korte termijn verwacht wordt (levensverwachting meer dan 24 uur en 
minder dan drie maand);
5° met ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die een 
belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen (indien nodig wordt een 
beroep gedaan op hulpverleners met een specifieke bekwaamheid en aangepaste
technische middelen);
6° met een intentie om thuis te sterven;
7° die voldoet aan de voorwaarden opgenomen in dit formulier.

Hoe dien je een 
aanvraag in?

De behandelende arts moet de adviserend arts van het ziekenfonds op de hoogte
stellen  van  de  gezondheidstoestand.  De  artsen  hebben  hiervoor  een  speciaal
formulier  ter  beschikking.  Dit  formulier  kunnen  ze  aanvragen  bij  onze  sociaal
assistenten  (zie de gids  'Tot  jouw dienst!'  of  raadpleeg  www.fsmb.be voor  een
sociale zitdag en telefoonnummer van de maatschappelijk assistent in de buurt) of
op de dienst Gezondheidszorg-Leden op het nummer 02 506 96 11. 
Als de adviserend arts zijn licht op groen zet, betaalt de mutualiteit de forfaitaire
tegemoetkoming  uit  aan  de  persoon  die  de  palliatieve  zorg  krijgt.  De
tegemoetkoming dekt een periode van 30 dagen vanaf de postdatum. Dit forfait is
één keer hernieuwbaar voor een periode van 30 dagen.

Wens je meer 
informatie?

Ons ziekenfonds beschikt over een uitgebreid netwerk aan kantoren. Indien je nog
vragen hebt of verdere inlichtingen wenst, staan onze raadgevers steeds voor je
klaar. Je kunt ook steeds terecht bij onze dienst Gezondheidszorg-Leden op het
nummer 02 506 96 11, de Sociale dienst op het nummer 02 546 15 12 of op onze
website www.fsmb.be.
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