TERUGBETALING MEDISCHE FOLLOW-UP VOOR DIABETICI
Plak hier je kleefzegel, anders kunnen wij de terugbetaling niet in orde brengen.
Kleefzegel

Raadplegingen bij de huisarts
Datum:

Voornaam en
naam patiënt:

Rijksregisternummer:
Betaald bedrag:

Stempel &
handtekening:

Raadplegingen bij de diëtist
Datum:

Voornaam en
naam klant:

Rijksregisternummer:
Betaald bedrag:

Stempel &
handtekening:
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Raadpleging bij de
oftalmoloog
(onderzoek van de oogfundus)

Raadpleging bij de
tandarts

Labo-onderzoeken
(HBA1c, creatinine, microalbumine,
cholesterol …)

Datum:

Voornaam en
naam patiënt:

Rijksregisternummer:
Betaald bedrag:
(huisarts)
Stempel &
handtekening:

Wist je dat je dit document eenvoudig zelf online kan terugvinden op Mijn OZ? Meld je aan op
www.oz.be/mijnoz en ga naar ‘aanvragen’. Mijn OZ is jouw onlinekantoor waar je je ziekenfondszaken zelf
kan regelen, waar en wanneer je het zelf wilt. Je kan dit formulier overigens ook indienen via Mijn OZ. Je
scant het in en bezorgt het ons. Makkelijk toch? Of breng dit formulier volledig ingevuld binnen in je
plaatselijk OZ kantoor of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

INSTRUCTIES
Om diabetici aan te sporen de nodige controleonderzoeken te ondergaan, kent OZ501 jaarlijks een
terugbetaling toe.
Deze terugbetaling bedraagt € 40 per persoon per kalenderjaar voor diabetici die 9 controleraadplegingen
ondergaan. Voor personen die minder dan 9, maar minstens 5 consultaties per jaar doen, is er een
tussenkomst van € 20 per persoon per kalenderjaar.
Wie komt in aanmerking?
Diabetici die beschikken over een globaal medisch dossier en een diabetespas en die in orde zijn met de
bijdragen aanvullende diensten.
Wat moet je doen om een terugbetaling te krijgen?
 Werk de lijst met aanbevolen raadplegingen volledig af in de loop van één kalenderjaar.
 Laat het formulier na elke raadpleging invullen door de zorgverlener
 Kleef een strookje van het ziekenfonds in het voorziene vakje en bezorg het formulier aan uw OZ
kantoor of stuur het naar OZ501, Gistelsesteenweg 294, bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.
Zorgverleners
Zet je stempel en handtekening in het daartoe voorziene vakje, telkens de diabetespatiënt langskomt voor
een raadpleging in het kader van de medische follow-up.
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