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*
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€ 20,00 per rit € 20,00 per rit

€ 15,00 per rit € 15,00 per ritzittend vervoer

vervoer in eigen rolstoel

verhoogde

RADIO/CHEMOTHERAPIE verzekerde tegemoetkoming

Nabehandeling orgaantransplantatie

Woonzorgcentrum

Consultatie niet in ziekenhuis

Fysiotherapie niet in ziekenhuis

remgeld * gewone

Het zuurstofsupplement valt ten laste van de mut

Immunotherapie

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor reeds 

tegemoetkoming is voorzien. !

kortverblijf

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis

Consultatie gipskamer

Verblijfsonderbreking ziekenhuis

Hersteloord

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Chemotherapie & follow-up consult

vervoer in ambulance

ALGEMEEN

remgeld

Dialyse

Radiotherapie & follow-up consult

Hospitalisatie (opname, ontslag)

Daghospitalisatie tegemoetkoming

verhoogdegewone

verzekerde

€ 30,00 per rit

zittend vervoer € 4,00 per rit € 2,00 per rit

DIALYSE verzekerde tegemoetkoming

vervoer in ambulance € 8,00 per rit € 4,00 per rit

€ 4,00 per rit

€ 16,00 per rit € 8,00 per rit

vervoer in eigen rolstoel € 8,00 per rit

vervoer in ambulance

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

CM 101 - 105 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 120 - 121 - 126 - 131

vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit € 2,00 per rit

zittend vervoer € 8,00 per rit € 4,00 per rit

remgeld ** gewone verhoogde

€ 30,00 per rit
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Voor dit ziekenfonds is er geen derdebetalerregeling door Mutas.

De factuur wordt aan het lid aangeboden, die zelf de tegemoetkoming bij het ziekenfonds kan verkrijgen.

Tegemoetkomingen door het ziekenfonds

A 50% van de rekening met een maximum van € 150,00/rit

50% van de rekening met een maximum van € 75,00/rit

50% van de rekening met een maximum van € 75,00/rit

50% van de rekening met een maximum van € 25,00/rit

€ 0,10 per km met een maximum van € 25,00/rit

B 90% van de rekening met een maximum van € 150,00/rit

90% van de rekening met een maximum van € 75,00/rit

90% van de rekening met een maximum van € 75,00/rit

90% van de rekening met een maximum van € 150,00/rit

€ 0,10 per km met een maximum van € 25,00/rit

(1) tegemoetkoming enkel mits attest dat patiënt niet zelf kon rijden

!!! Het zuurstofsupplement mag aangerekend worden. Voor de tussenkomst moet men zich informeren bij de mut zelf.

Immunotherapie

geen derdebetalerregeling

geen derdebetalerregeling

geen derdebetalerregeling

openbaar vervoer

eigen vervoer

openbaar vervoer

eigen vervoer

vervoer in ambulance

vervoer in eigen rolstoel

zittend vervoer

vervoer in ambulance

vervoer in eigen rolstoel

zittend vervoer

Woonzorgcentrum

Consultatie niet in ziekenhuis

Fysiotherapie niet in ziekenhuis

kortverblijf

Verblijfsonderbreking ziekenhuis

vervoer in eigen rolstoelHersteloord

zittend vervoer

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie

vervoer in ambulance

remgeld gewone verhoogde

vervoer in eigen rolstoel

Consultatie gipskamer   (1)

Radiotherapie & follow-up consult

zittend vervoerChemotherapie & follow-up consult

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult of behandeling in ziekenhuis   (1)

Categorie B

geen derdebetalerregeling

geen derdebetalerregeling

verzekerde tegemoetkoming

geen derdebetalerregeling

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

Vlaams Neutraal Ziekenfonds 203

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag)

Categorie A verzekerde tegemoetkomingDaghospitalisatie

remgeld gewone verhoogde

Dialyse vervoer in ambulance
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!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de mut

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor reeds 

tegemoetkoming is voorzien. !

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage 53 of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

Consultatie niet in ziekenhuis

zittend vervoer € 4,00 per rit € 2,00 per rit

Cardiale en pluridisciplinaire revalidatie  DIALYSE verzekerde tegemoetkoming

kortverblijf vervoer in ambulance € 8,00 per rit € 4,00 per rit

vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit € 2,00 per rit

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld ** gewone verhoogde

Immunotherapie

€ 8,00 per rit

Hersteloord vervoer in eigen rolstoel € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 15,00 per rit € 15,00 per rit

Woonzorgcentrum zittend vervoer € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld * gewone verhoogde

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance € 16,00 per rit

€ 20,00 per rit

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 235

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde

€ 20,00 per rit

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

Daghospitalisatie ALGEMEEN verzekerde tegemoetkoming

Dialyse vervoer in ambulance € 30,00 per rit € 30,00 per rit

Consultatie gipskamer RADIO-/CHEMOTHERAPIE verzekerde tegemoetkoming

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel
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(1) tot 6 maanden na transplantatiedatum, beperkt tot NIERtransplantatie

(2) Remgeldtarief tot dichtstbijzijnde dialysecentrum - extra afstand ten laste van patiënt

*
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!!

!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de patiënt

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor reeds 

tegemoetkoming is voorzien. !

zittend vervoer € 15,00 per rit € 15,00 per rit

vervoer in eigen rolstoelImmunotherapie

€ 5,00 per rit

Woonzorgcentrum

€ 20,00 per rit

€ 5,00 per rit € 5,00 per rit

Consultatie niet in ziekenhuis

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie Categorie C verzekerde tegemoetkoming

kortverblijf vervoer in ambulance € 30,00 per rit € 30,00 per rit

Nabehandeling orgaantransplantatie  (1)

Consult en behandeling in een ziekenhuis

€ 20,00 per rit

gewone verhoogde

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld gewone verhoogde

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance € 8,00 per rit € 8,00 per rit

Hersteloord vervoer in eigen rolstoel € 5,00 per rit

Dialyse vervoer in ambulance

zittend vervoer

€ 16,00 per rit

Consultatie gipskamer Categorie A- Dialyse  (2) verzekerde tegemoetkoming

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 10,00 per rit € 10,00 per rit

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 10,00 per rit € 10,00 per rit

€ 16,00 per rit

remgeld **

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

De Voorzorg Antwerpen 304

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld * gewone verhoogde

Daghospitalisatie Categorie B - Onco verzekerde tegemoetkoming
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!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de mut

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van de patiënt  !

kortverblijf vervoer in ambulance € 5,00 per dag € 5,00 per dag

remgeld "per dag" = voor de heen- en terugrit samen, zelfde bedrag voor enkele rit

vervoer in eigen rolstoel € 5,00 per dag € 5,00 per dag

zittend vervoer € 5,00 per dag € 5,00 per dag

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

Immunotherapie

€ 5,00 per dag

Consultatie niet in ziekenhuis

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie DIALYSE verzekerde tegemoetkoming

verhoogde

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld ** gewone verhoogde

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance € 5,00 per dag € 5,00 per dag

Hersteloord vervoer in eigen rolstoel € 5,00 per dag € 5,00 per dag

Woonzorgcentrum zittend vervoer € 5,00 per dag

Consultatie gipskamer RADIO/CHEMOTHERAPIE verzekerde tegemoetkoming

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per dag € 10,00 per dag

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 20,00 per dag € 10,00 per dag

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld * gewone

Dialyse vervoer in ambulance € 35,00 per dag

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen: 

FMSB Brabant 306

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde

€ 15,00 per dag

Daghospitalisatie ALGEMEEN verzekerde tegemoetkoming
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!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de patiënt

Immunotherapie

€ 30,00 per rit

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van de patiënt  !

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

remgeld  (1) gewone verhoogde

Nabehandeling transplant verzekerde tegemoetkoming

€ 30,00 per rit € 30,00 per rit

vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per rit € 20,00 per rit

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer

Nabehandeling orgaantransplantatie  

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld **

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance

Hersteloord vervoer in eigen rolstoel

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld * gewone

€ 8,00 per rit € 4,00 per ritWoonzorgcentrum

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

Bond Moyson West-Vlaanderen 309

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde

zittend vervoer

Consultatie gipskamer RADIO/CHEMOTHERAPIE verzekerde tegemoetkoming

€ 16,00 per rit € 8,00 per rit

€ 8,00 per rit € 4,00 per rit

Consultatie niet in ziekenhuis

€ 4,00 per rit€ 8,00 per rit

gewone verhoogde

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie

zittend vervoer € 30,00 per rit

geen tegemoetkoming voor psychiatrie

vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit € 2,00 per rit

zittend vervoer € 4,00 per rit € 2,00 per rit

DIALYSE verzekerde tegemoetkoming

kortverblijf vervoer in ambulance

vervoer in ambulance

€ 30,00 per rit€ 30,00 per ritvervoer in ambulance

verhoogde

géén tegemoetkoming géén tegemoetkoming

tegemoetkomingverzekerdeALGEMEEN

€ 20,00 per rit

Daghospitalisatie

Dialyse

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per rit
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(1) Tegemoetkoming pas vanaf het 6° vervoer op jaarbasis

*
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!!

!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de patiënt

Immunotherapie

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van de patiënt  !

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

Daghospitalisatie ALGEMEEN verzekerde tegemoetkoming

Dialyse

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld * gewone verhoogde

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per rit € 20,00 per rit

Woonzorgcentrum zittend vervoer

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde

€ 8,00 per rit € 4,00 per rit

vervoer in ambulance € 30,00 per rit € 30,00 per rit

Consultatie gipskamer RADIO/CHEMOTHERAPIE verzekerde tegemoetkoming

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 15,00 per rit € 15,00 per rit

Nabehandeling orgaantransplantatie

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance € 16,00 per rit € 8,00 per rit

Hersteloord vervoer in eigen rolstoel € 8,00 per rit € 4,00 per rit

tegemoetkoming

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld ** gewone verhoogde

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

zittend vervoer € 4,00 per rit € 2,00 per rit

kortverblijf vervoer in ambulance € 8,00 per rit € 4,00 per rit

vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit € 2,00 per rit

Consultatie niet in ziekenhuis

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie DIALYSE verzekerde
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*

**

!!

!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de mut

Immunotherapie

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor reeds 

tegemoetkoming is voorzien. !

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

De Voorzorg Limburg 322

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per rit € 20,00 per rit

verhoogde

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld * gewone verhoogde

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance € 16,00 per rit € 8,00 per rit

Hersteloord vervoer in eigen rolstoel € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Consultatie gipskamer RADIO/CHEMOTHERAPIE verzekerde tegemoetkoming

€ 15,00 per rit

Daghospitalisatie verzekerde tegemoetkoming

Dialyse vervoer in ambulance € 30,00 per rit € 30,00 per rit

€ 15,00 per ritzittend vervoerChemotherapie & follow-up consult

vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit € 2,00 per rit

zittend vervoer € 4,00 per rit € 2,00 per rit

kortverblijf vervoer in ambulance € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Woonzorgcentrum zittend vervoer € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Consultatie niet in ziekenhuis

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie DIALYSE verzekerde tegemoetkoming

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld ** gewone
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!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de mut

Immunotherapie

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor reeds 

tegemoetkoming is voorzien. !

Voor het vervoer van categorie A en C dient er steeds een medisch attest worden bijgevoegd behalve bij opname. Dit attest moet door het lid ter 

beschikking gehouden worden voor een eventuele controle door het ziekenfonds gedurende een periode van twee (2) jaar.

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

Categorie C verzekerde tegemoetkoming

vervoer in ambulance geen derdebetalerregeling

factuur t.l.v. patiënt; deze kan een tegemoetkoming van € 0,25 per km recupereren bij het ziekenfonds

vervoer in eigen rolstoel geen derdebetalerregeling

zittend vervoer geen derdebetalerregeling

verzekerde tegemoetkoming

gewone verhoogde

€ 2,00 per rit

€ 2,00 per rit€ 4,00 per rit

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

LM PLUS: 401 - 404 - 415 - 417

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde

tegemoetkoming

Dialyse vervoer in ambulance € 30,00 per rit € 30,00 per rit

€ 20,00 per rit

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 15,00 per rit € 15,00 per rit

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage 53 of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

Kortverblijf  (1)                                                 vervoer in ambulance

vervoer in eigen rolstoel

zittend vervoer

Tegemoetkoming (2) gewone verhoogde

op voorwaarde dat de opname onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie

€ 16,00 per rit € 8,00 per rit

€ 8,00 per rit € 4,00 per rit

€ 8,00 per rit € 4,00 per rit

€ 4,00 per rit

Hersteloord  (1)                                                 vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld dialyse*

Verblijfsonderbreking ziekenhuis

verhoogde

verzekerde tegemoetkomingConsultatie gipskamer Categorie B  

gewone

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie Categorie B  

vervoer in ambulance € 8,00 per rit

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld oncologie**

Woonzorgcentrum  (1)                                  zittend vervoer

Consultatie niet in ziekenhuis

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per rit

Daghospitalisatie Categorie A verzekerde
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(1)

(2)

*
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vervoer in eigen rolstoel geen derdebetalerregeling

zittend vervoer geen derdebetalerregeling

factuur t.l.v. patiënt; deze kan een tegemoetkoming van € 0,25 per km recupereren bij het ziekenfonds

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage 53 of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor reeds 

tegemoetkoming is voorzien. !

Voor het vervoer van categorie A en C dient er steeds een medisch attest worden bijgevoegd behalve bij opname. Dit attest moet door het lid ter 

beschikking gehouden worden voor een eventuele controle door het ziekenfonds gedurende een periode van twee (2) jaar.

op voorwaarde dat de opname onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie

Het zuurstofsupplement valt ten laste van de mut

Categorie C verzekerde tegemoetkoming

vervoer in ambulance geen derdebetalerregeling

zittend vervoer € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Tegemoetkoming (2) gewone verhoogde

Kortverblijf  (1)                                                 vervoer in ambulance € 16,00 per rit € 8,00 per rit

vervoer in eigen rolstoel € 8,00 per rit € 4,00 per ritImmunotherapie

€ 2,00 per rit

Consultatie niet in ziekenhuis

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie Categorie B  verzekerde tegemoetkoming

verhoogde

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld oncologie** gewone verhoogde

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Hersteloord  (1)                                                 vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit € 2,00 per rit

Woonzorgcentrum  (1)                                  zittend vervoer € 4,00 per rit

Consultatie gipskamer Categorie B  verzekerde tegemoetkoming

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per rit € 20,00 per rit

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 15,00 per rit € 15,00 per rit

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld dialyse* gewone

Daghospitalisatie Categorie A verzekerde tegemoetkoming

Dialyse vervoer in ambulance € 30,00 per rit € 30,00 per rit

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

Liberale Mutualiteit MUTPLUS.BE (403 -413)

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde
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O géén tegemoetkoming in de vervoerkosten

(1)

(2)
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vervoer in eigen rolstoel geen derdebetalerregeling

zittend vervoer geen derdebetalerregeling

factuur t.l.v. patiënt; deze kan een tegemoetkoming van € 0,25 per km recupereren bij het ziekenfonds

Voor het vervoer van categorie A en C dient er steeds een medisch attest worden bijgevoegd behalve bij opname. Dit attest moet door het lid ter 

beschikking gehouden worden voor een eventuele controle door het ziekenfonds gedurende een periode van twee (2) jaar.

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage 53 of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

op voorwaarde dat de opname onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

eventuele supplementen  (nacht, zondag) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor reeds 

tegemoetkoming is voorzien. !

Het zuurstofsupplement valt ten laste van de mut

Categorie C verzekerde tegemoetkoming

vervoer in ambulance geen derdebetalerregeling

zittend vervoer € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Tegemoetkoming (2) gewone verhoogde

Kortverblijf  (1)                                                 vervoer in ambulance € 16,00 per rit € 8,00 per rit

vervoer in eigen rolstoel € 8,00 per rit € 4,00 per ritImmunotherapie

€ 2,00 per rit

Consultatie niet in ziekenhuis

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie Categorie B  verzekerde tegemoetkoming

verhoogde

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld oncologie** gewone verhoogde

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Hersteloord  (1)                                                 vervoer in eigen rolstoel € 4,00 per rit € 2,00 per rit

Woonzorgcentrum  (1)                                  zittend vervoer € 4,00 per rit

Consultatie gipskamer Categorie B  verzekerde tegemoetkoming

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 20,00 per rit € 20,00 per rit

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 15,00 per rit € 15,00 per rit

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld dialyse* gewone

Daghospitalisatie Categorie A verzekerde tegemoetkoming

Dialyse vervoer in ambulance € 30,00 per rit € 30,00 per rit

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen 407

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde
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!!! Het zuurstofsupplement valt ten laste van de patiënt

Immunotherapie

andere supplementen  (zuurstof, verbruiksmateriaal) vallen steeds ten laste van de patiënt . !

RADIO/CHEMOTHERAPIE

deze remgeldregeling is enkel geldig indien het orginele attest " Aanvraag tot tegemoetkoming van de rechthebbende die voldoet aan de 

bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 " aan Mutas wordt afgeleverd.

deze remgeldregeling is enkel geldig indien Mutas in het bezit is van het orginele attest Bijlage of Bijlage 54 " Reiskosten van de gedialyseerde 

rechthebbende die alleeen (samen) de verplaatsing maakt naar het dialysecentrum of naar de raadpleging van toezicht in een controlecentrum ". 

Voor de reeksvervoeren dialyse wordt dit attest door Mutas zelf opgevraagd bij het dialysecentrum.

eventuele supplementen  (nacht, zondag, wachtgeld) vallen steeds ten laste van het ziekenfonds (mutas)  indien het gaat om een vervoer waarvoor 

reeds tegemoetkoming is voorzien. ! 

Cardiale en multidisciplinaire revalidatie DIALYSE verzekerde tegemoetkoming

kortverblijf vervoer in ambulance
de vervoerkosten worden volledig ten laste 

genomen door RailCare
vervoer in eigen rolstoel

zittend vervoer

verhoogde

Verblijfsonderbreking ziekenhuis vervoer in ambulance
de vervoerkosten worden volledig ten laste 

genomen door RailCare
Hersteloord vervoer in eigen rolstoel

Woonzorgcentrum zittend vervoer

Consultatie niet in ziekenhuis

Fysiotherapie niet in ziekenhuis remgeld ** gewone

verzekerde tegemoetkoming

Radiotherapie & follow-up consult vervoer in eigen rolstoel € 5,00 per rit € 3,00 per rit

Chemotherapie & follow-up consult zittend vervoer € 8,00 per rit € 4,00 per rit

Nabehandeling orgaantransplantatie

Consult en behandeling in een ziekenhuis remgeld * gewone verhoogde

Consultatie gipskamer

Daghospitalisatie ALGEMEEN verzekerde tegemoetkoming

Dialyse vervoer in ambulance € 10,00 per rit € 5,00 per rit

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende ziekenfondsen:

905 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950

Tegemoetkoming volgens reden vervoer

Hospitalisatie (opname, ontslag) remgeld gewone verhoogde
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!!

eventuele supplementen  (nacht, zondag) worden mee aangerekend aan mutas,

Het vervoer van bewoners van deze woonzorgcentra mag door de vervoerdienst rechtstreeks aan Mutas worden 

gefactureerd.

De factuur dient de detailberekening te bevatten, zoals vermeld op de aanvraag door mutas, dwz afzonderlijke 

vermelding van het bedrag ten laste van de patiënt en desgevallend het bedrag ten laste van het ziekenfonds 

(mutas).

9050 Ledeberg

Deze regeling geldt voor alle bewoners van bovenvermelde WZC's, ongeacht het ziekenfonds waar zij lid van zijn.

Zuidbroek 8

9030 Mariakerke

WZC Zuiderlicht

Antwerpsesteenweg 776

9040 Sint-Amandsberg

Walstraat 1

WZC De Zonnebloem

WZC De Liberteyt

WZC Het Heyveld

WZC De Vijvers

Hutsepotstraat 29

9052 Zwijnaarde

Vroonstalledries 22

9032 Wondelgem

Polisvoorwaarden, van toepassing voor de volgende instellingen:

WZC's van het OCMW GENT

Voor het niet-dringend ziekenvervoer van de bewoners van de hiernavermelde Woonzorgcentra van het OCMW Gent 

treedt Mutas op als betalende derde.

woonzorgcentrum adres



Bijlage B
Vervoerstarieven 2021 

AMBULANCE

Bestek Nr: 2018/4

Standaardtarief mutas startforfait 1 tot 10 km per rit € 78,00

11-30 km per km € 2,27

>30 km per km € 2,02

Reeksvervoer dialyse startforfait 1 tot 10 km per rit € 56,00

11-30 km per km € 2,27

>30 km per km € 2,02

Supplementen.

zon- en feestdagen

ritten buiten de  gewone uren

Zuurstofsupplement

wachtgeld

verbruiksgoederen

Opmerkingen :

Startforfait

Forfaitair Bedrag

Reeksvervoer dialyse

Laattijdige Annulatie

Annulatie ter plaatse, Loze rit

VLAANDEREN

TARIEVEN niet-dringend ziekenvervoer in AMBULANCE 

Voor vervoeren op zon- en feestdagen mag een éénmalige toeslag van € 20,00 per 

dossier aangerekend worden.

Dit supplement is niet van toepassing voor vervoer in het kader van: chemotherapie, 

radiotherapie, nierdialyse.

Voor vervoeren tussen 20:00 en 06:00 mag er een éénmalige toeslag van € 20,00 per 

dossier worden aangerekend. Het tijdstip waarop de patiënt moet worden afgehaald 

bepaalt of het supplement van toepassing is.

Dit supplement is niet van toepassing voor vervoer in het kader van: chemotherapie, 

radiotherapie, nierdialyse.

Laattijdige annulatie: we spreken over een laattijdige annulatie als de rit minder dan 2 uur 

voor de afspraak geannuleerd wordt.

De vervoerder mag 1x het bedrag van het startforfait van de geannuleerde rit (enkele 

reis!) factureren aan de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor de laattijdige De vervoerder mag 1x het volledig bedrag van de geannuleerde rit (enkele reis!) 

factureren aan de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor annulatie ter plaatse 

Het zuurstofsupplment bedraagt 15€

Er mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht voor gebruikt materiaal (vb. 

wegwerphandschoenen, lakens..).  

Er wordt gewerkt met een startgeld waarin een vast aantal  kilometers zijn inbegrepen. 

Het facturatiebedrag zal dus nooit lager zijn dan dit startforfait.Vaste ritprijs, ongeacht de afstand.

Het tarief reeksvervoer dialyse  is van toepassing op  het chronisch vervoer van 

dialysepatiënten van hun verblijfplaats naar het dialysecentrum en terug. Voor 

nachtdialyse, vakantiedialyse en evt. pediatrische dialyse is het standaardtarief van 

toepassing.

Er is geen wachtgeld voorzien. De vervoerder wordt niet geacht om te blijven wachten tot 

een onderzoek, behandeling klaar is. Een eventuele terugrit mag afzonderlijk worden 

gefactureerd.
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Vervoerstarieven 2021

Bestek Nr: 2018/5

Standaardtarief mutas   

startforfait 1 tot 10 km per rit € 16,00

Zittend Vervoer 11-30 km per km € 1,80

>30 km per km € 1,21

startforfait 1 tot 10 km per rit € 33,00

Vervoer in Rolstoelwagen 11-30 km per km € 1,80

>30 km per km € 1,21

Reeksvervoer Dialyse

startforfait 1 tot 10 km per rit € 13,00

>10 km per km € 1,21

Zittend Stadstarief Antwerpen * Forfaitair Bedrag per rit € 16,00

*Zie lijst postcodes

startforfait 1 tot 10 km per rit € 33,00

>10 km per km € 1,20

Pilootproject dialysevervoer Limburg

startforfait 1 tot 10 km per rit € 16,00

>10 km per km € 1,41

startforfait 1 tot 10 km per rit € 20,00

>10 km per km € 1,41

startforfait 1 tot 10 km per rit € 25,00

>10 km per km € 1,41

Supplementen.

zon- en feestdagen

ritten buiten de  gewone uren

VLAANDEREN
ZITTEND + ROLSTOEL

TARIEVEN niet-dringend ziekenvervoer ZITTEND en ROLSTOEL

Zittend Vervoer

Vervoer in Rolstoelwagen

Voor de leden van de volgende ziekenfondsen: CM131, SM322, LM415 is een afzonderlijke regeling van toepassing:

Taxi tot 4 personen

Busje vanaf 5 personen

Rolstoelvervoer

Voor vervoeren op zon- en feestdagen mag een éénmalige toeslag aangerekend 

worden.

  · Zittend vervoer en vervoer in Rolstoelwagen: € 15,00 per dossier.

Dit supplement is niet van toepassing voor vervoer in het kader van: chemotherapie, 

radiotherapie, nierdialyse.

Voor vervoeren tussen 20:00 en 06:00 mag er een éénmalige toeslag worden 

aangerekend. Het tijdstip waarop de patiënt wordt afgehaald bepaalt of het 

supplement van toepassing is.



wachtgeld

Opmerkingen (1) :

Tariefzone

Startforfait

Forfaitair Bedrag

Reeksvervoer dialyse

Rolstoelvervoer

Laattijdige Annulatie

Annulatie ter plaatse, Loze rit

Stadstarief Antwerpen

ANTWERPEN 2000

ANTWERPEN 2018

ANTWERPEN 2020

ANTWERPEN 2030

ANTWERPEN 2050

ANTWERPEN 2060

DEURNE 2100

BORGERHOUT 2140

MERKSEM 2170

BERCHEM 2600

WILRIJK 2610

MORTSEL 2640

EDEGEM 2650

HOBOKEN 2660

Er is geen wachtgeld voorzien. De vervoerder wordt niet geacht om te blijven wachten 

tot een onderzoek, behandeling klaar is.

Het ophaaladres bepaalt welk tarief van toepassing is

Er wordt gewerkt met een startgeld waarin een vast aantal  kilometers zijn 

inbegrepen. Het facturatiebedrag zal dus nooit lager zijn dan dit startforfait.

Vaste ritprijs, ongeacht de afstand.

Het tarief reeksvervoer dialyse  is van toepassing op  het chronisch vervoer 

van dialysepatiënten van hun verblijfplaats naar het dialysecentrum en terug. 

Voor nachtdialyse, vakantiedialyse en evt. pediatrische dialyse is het 

standaardtarief van toepassing.

enkel van toepassing voor het zittend reeksvervoer in het kader van 

nierdialyse.

Het vermelde tarief is geldig voor ritten met zowel ophaaladres als bestemming binnen de volgende gemeenten.

Met rolstoelvervoer wordt bedoeld: het vervoer van een patiënt in een 

hiervoor aangepast voertuig én waarbij de patiënt gedurende het transport 

in de rolstoel blijft zitten.

Laattijdige annulatie: we spreken over een laattijdige annulatie als de rit 

minder dan 2 uur voor de afspraak geannuleerd wordt.

De vervoerder mag 1x het bedrag van het startforfait van de geannuleerde rit 

(enkele reis!) factureren aan de persoon of instelling die verantwoordelijk is 

voor de laattijdige annulatie. Voor annulaties meer dan 2 uur voor de 

afspraak mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

De vervoerder mag 1x het volledig bedrag van de geannuleerde rit (enkele 

reis!) factureren aan de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor 

annulatie ter plaatse of loze rit, met een maximum van € 100,00.

 (1) : Niet van toepassing in het kader van het pilootproject


