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Nuttige info
Algemeen
• De verwijzing naar een specialist gebeurt bijvoorbeeld als de huisdokter bijkomend onderzoek 

nodig vindt of als de patiënt lijdt aan een chronische aandoening.
• De huisdokter schrijft altijd een verwijsbrief voor de specialist.
• De specialist stuurt een verslag of de resultaten van onderzoeken naar de vaste huisdokter.
• De specialist kan net zoals de huisdokter de derdebetalersregeling toepassen. De patiënt kan 

dit zelf voorstellen. De voorwaarden zijn dezelfde. (zie fiche sociale derdebetaler pag. 18)
• Elk ziekenhuis of specialist kiest een eigen manier om de betalingen te regelen. Voor onder-

steuning bij de betalingen kan de sociale dienst van een ziekenhuis of mutualiteit de patiënt 
verder helpen.

Echelonnering*
• Als de huisdokter een verwijsbrief schrijft voor de specialist, kan de patiënt recht hebben op 

remgeldvermindering. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:
• de patiënt heeft een GMD;
• de huisdokter verwijst de eerste keer door voor een bepaald specialisme in dat kalenderjaar;
• enkel voor een verwijzing naar een aantal specialismen. Een lijst van deze specialismen vind je 

op de website van de mutualiteit.

Belangrijk
Als de specialist in de privépraktijk of het ziekenhuis de derdebetalersregeling toepast, geeft de
mutualiteit geen remgeldvermindering.

* Deze term verduidelijken we achteraan deze map bij ‘veel voorkomende termen’.
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specialist

De doorverwijzing naar de specialist
1  Ik ben ziek. De vaste huisdokter verwijst me naar de specialist.

2  De vaste huisdokter schrijft een brief voor de specialist.
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identiteitskaart brief van de huisdokterkleefb riefj e

geld

3  Ik maak een afspraak bij de specialist.

4  Ik neem mee: identiteitskaart, kleefb riefj e, geld, brief van de huisdokter.
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5  Ik ga op afspraak naar de specialist en geef de brief af.

6  De specialist onderzoekt mij.

7  De specialist zegt wat ik moet doen.
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8  De specialist stuurt een brief naar de huisdokter.

9  De huisdokter bewaart het verslag van het onderzoek in je dossier.
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