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Reglement inzake medico-farmaceutische kosten en hospitalisatiekosten. Goedkeuring.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Enig artikel:
§1: Het reglement betreffende de medico-farmaceutische kosten en hospitalisatiekosten, zoals 
opgenomen in §2 van dit artikel, wordt goedgekeurd.
§2 Reglement: medico – farmaceutische kosten en hospitalisatiekosten
Artikel 1: Dit reglement is van toepassing voor elke persoon die een aanvraag indient én waarbij een 
sociaal en financieel onderzoek wordt verricht.
Artikel 2 §1 Er wordt een tegemoetkoming verleend in de oplegkosten van geneesmiddelen 
voorgeschreven door een dokter. Reserves moeten worden vermeden, bij de aanvraag moet er een 
medicatielijst en dosis worden meegedeeld.
§2 Er wordt geen tegemoetkoming verleend in de oplegkosten voor geneesmiddelen die behoren tot 
categorie D. Bij individuele beslissing kan hiervan worden afgeweken, geattesteerd door een 
geneesheer- specialist.
§3 Er wordt een tegemoetkoming verleend in de oplegkosten van de doktersprestaties.  
§4 Er wordt verwacht een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Er wordt een tegemoetkoming 
verleend in de hospitalisatiekosten die niet gedekt worden door de hospitalisatieverzekering: de 
diverse kosten en geneesmiddelen categorie D worden niet terugbetaald.  Er wordt enkel een 
tussenkomst verleend bij opname in een gemeenschappelijke kamer. De oplegkosten voor verblijf op 
éénpersoons- en twee persoonskamer blijven ten laste van de patiënt.
§5 Er wordt maandelijks een forfait van €25 per persoon, per maand gevraagd. Er kan hiervan 
afgeweken worden in geval van:

 Minderjarige kinderen
 Per individuele beslissing die wordt voorgelegd op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
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