
Controle van arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, kan de adviserend 
arts u uitnodigen voor een controle, die u verplicht 
moet ondergaan.

U moet, onder andere, ook een beroep doen op 
de arts voor:

•	een deeltijdse werkhervatting;
•	het verrichten van vrijwilligerswerk;
•	een verblijf in het buitenland.

Niet akkoord met de beslissing?

U kunt verzet aantekenen tegen de beslissing van 
de adviserend arts bij de arbeidsrechtbank. 

Meer info?

Uw HZIV-kantoor verschaft u graag meer info over 
deze procedure.
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 De adviserend arts

Wie is hij?

De adviserend arts is een arts die gespecialiseerd 
is in de verzekeringsgeneeskunde en de lichame-
lijke schade. Zijn statuut werd wettelijk vastgelegd. 
Hij neemt zijn beslissingen naar eer en geweten in 
functie van de geldende reglementering.

Hij geeft raad

De adviserend arts helpt u uw rechten te doen gel-
den. Als u arbeidsongeschikt bent, kan hij u helpen 
terug aan het werk te gaan door u bijvoorbeeld een 
mogelijkheid tot herscholing voor te stellen.

Hij kan ook aangeven waar u terecht kunt voor ge-
schikte hulp (sociale dienst, andere instellingen).

Hij geeft zijn toestemming

Voor de terugbetaling van bepaalde medische ver-
strekkingen of geneesmiddelen is de voorafgaande 
toestemming van de adviserend arts vereist.

Hij gaat na of alle voorwaarden aanwezig zijn 
die bijvoorbeeld duurdere verstrekkingen kunnen 
rechtvaardigen. Het gaat onder andere om:

•	bepaalde geneesmiddelen of medische toestel-
len;

•	bepaalde chirurgische ingrepen;
•	logopedie- of orthodontiebehandelingen.



HZIV-info	•	januari-februari	2022	•	p.2

De derdebetalersregeling is een systeem 
dat u toelaat om onmiddellijk van de verze-
keringstussenkomst te genieten bij bepaal-
de artsen. Kortom, u moet enkel nog het 
remgeld (eigen aandeel) betalen. U hoeft 
dan ook geen terugbetaling meer aan te 
vragen.

Voordeel?

Bij	 de	 derdebetalersregeling	 betaalt	 u	 enkele	 uw	
persoonlijk aandeel aan de arts. De HZIV betaalt 
hem/haar het bedrag dat door de ziekteverzeke-
ring ten laste wordt genomen. 

Het doel is om de toegang tot de zorg te vereen-
voudigen door te vermijden dat u om financiële re-
denen verzorging moet uitstellen.

U hoeft ook geen documenten meer te versturen 
en op de terugbetaling te wachten. Uw arts geeft 
u een papieren bewijs met de betaalde bedragen. 
Dit bewijs hoeft u niet meer voor te leggen aan uw 
HZIV-kantoor.

Op aanvraag

Sinds	 januari	 2022	 kunnen	 alle	 verzekerden	 hun	
(tand)arts vragen om de derdebetalersregeling toe 
te passen.

De enige voorwaarde is het akkoord van de arts die 
dus ook vrij is om te weigeren (behalve in de geval-
len waar hij reeds verplicht is, zie verder). Vraag dit 
voor de consultatie. Als uw arts akkoord is, geef 
hem/haar dan een recent kleefbriefje.

Verplicht?

Alle verzekerden hebben recht op de derdebeta-
lersregeling bij ziekenhuisopname en bij de apo-
theker. In bepaalde gevallen is de derdebetalersre-
geling ook verplicht bij de huis- en tandarts.

 De derdebetalersregeling

Bij de huisarts

Sommigen kunnen deze regeling ook gebruiken bij 
een bezoek aan de huisarts (sociale derdebetalers-
regeling). 

Dat is het geval als u:

•	 zich	in	financiële	moeilijkheden	bevindt;

•	 een	inkomen	heeft	dat	onder	het	leefloon	ligt;

•	 recht	heeft	op	de	verhoogde	tegemoetkoming;

•	 minstens	6	maanden	volledig	werkloos	bent	en	
tegelijk alleenstaand of gezinshoofd bent;

•	 verhoogde	 gezinstoelagen	 ontvangt	 voor	 een	
kind met een erkende handicap.

U vraagt vóór de raadpleging aan de arts of hij 
deze regeling wil toepassen. Hij is verplicht uw ver-
zoek te aanvaarden ongeacht of hij de conventieta-
rieven respecteert.

U toont uw sociale derdebetalerskaart die u van 
ons ontvangen heeft en geeft hem een recent kleef-
briefje. De arts zal u enkel uw eigen aandeel aan-
rekenen…

Leden die aan de voorwaarden voldoen ontvangen 
automatisch een derdebetalerskaart. Heeft u geen 
kaartje ontvangen of heeft u het verloren, dan  kunt 
u een kaart aanvragen bij uw HZIV-kantoor. 

De geldigheidsduur staat op de kaart.

Bij de tandarts 

Uw tandarts is verplicht de derdebetalersregeling 
toe te passen bij:

•	anodontie (afwezigheid van definitieve tanden);

•	een complexe tandherstelling na een kanker-
behandeling.



hervatting. Zijn beslissing zal u schriftelijk worden 
meegedeeld.

U dient echter niet op zijn beslissing te wachten 
om uw beroepsactiviteit te hervatten: u mag begin-
nen vanaf (de datum van) de terugzending van het 
aanvraagformulier. U dient wel de beslissing die u 
wordt toegestuurd na te leven. 

Om	de	6	maanden	zal	de	adviserend-arts	herbekij-
ken of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Wat bij weigering? 

Indien u de formaliteiten binnen de voorgeschreven 
tijdsspannes heeft vervuld behoudt u uw recht op 
uitkeringen.

Indien u de formaliteiten binnen een periode van 
14 dagen na de hervatting hebt vervuld behoudt u 
uw recht op uitkeringen met een (sanctie) vermin-
dering	van	10%.	

Voor een vertraging van meer dan 14 dagen dient 
de sanctie worden berekend maar zal altijd gelijk 
of	hoger	zijn	dan	10%.

 Deeltijdse werkhervatting
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Bent	u	arbeidsongeschikt	en	wenst	u	uw	werkzaam-
heden deeltijds te hervatten? Dit is mogelijk en wel 
onder volgende voorwaarden:

•	uw	arbeidsvermindering	is	minstens	50%

•	uw gezondheid staat de werkhervatting toe.

Wat moet u doen? 

U dient uw HZIV kantoor een specifiek formulier toe 
te sturen: dit formulier bestaat uit twee luiken die u 
moeten toelaten:

1) Uw werkhervatting aan de dienst uitkeringen 
van uw HZIV kantoor te melden;

2) De toestemming te vragen aan de adviserend-
arts om deze activiteit uit te oefenen.

Dit formulier moet uw HZIV kantoor bereiken ten 
laatste op de eerste werkdag die uw werkhervatting  
voorafgaat. 

U kunt dit formulier verkrijgen in uw HZIV kantoor. 
Vul het volledig ingevuld terug (poststempel geldt 
als bewijs) of bezorg het in het kantoor (tegen ont-
vangstbewijs).

Het akkoord van de adviserend-arts?

De adviserend-arts zal op basis van de aanvraag 
tot deeltijdse werkhervatting onderzoeken of u aan 
de beide voorwaarden (zie hoger) voldoet om het 
werk te hervatten en kan u eventueel oproepen 
voor een medisch onderzoek.

Hij	 dient	 zijn	 beslissing	 te	 nemen	 binnen	 de	 30	
werkdagen volgend op de eerste dag van de werk-



Correct  gebruik

Antibiotica zijn uitsluitend verkrijgbaar op voor-
schrift en gebruik ze steeds volgens de richtlijnen 
van	uw	arts.	Bij	een	behandeling	zal	uw	arts	er	op	
toezien dat:

•	De juiste dosis wordt genomen (voldoende 
groot);

•	De juiste duur wordt gehanteerd (zo kort mo-
gelijk);

•	Een correcte frequentie van inname wordt 
gevolgd;

•	Een opeenvolging van antibioticakuren bij een-
zelfde patiënt wordt beperkt;

•	De voorwaarden bij de inname worden ge-
respecteerd (bijvoorbeeld: inname met/bij het 
eten).

Meer info?

Spreek erover met uw arts!

•	www.gebruikantibioticacorrect.be

•	www.antibioticguardian.com
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 Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacte-
riële infecties bestrijden. Een klein mirakel 
van de moderne geneeskunde! Men moet 
ze echter wel op een verstandige manier 
gebruiken opdat ze effectief blijven.

Wat zijn antibiotica?

Antibiotica zijn natuurlijke of synthetische substan-
ties. Ze remmen of stoppen de ontwikkeling van 
bacteriën die infecties veroorzaken zoals strepto- of 
pneumokokken.

Een permanente strijd

Bacteriën	passen	zich	echter	aan:	dat	 is	normaal.	
Hoe groter het gebruik van antibiotica, hoe meer 
bacteriën zich gaan verdedigen en uiteindelijk on-
gevoelig worden voor antibiotica.

Door die toegenomen weerstand (resistentie) moe-
ten er dus steeds nieuwe antibiotica worden ontwik-
keld. Deze nieuwe geneesmiddelen blijven echter 
maar werkzaam tot de bacteriën er opnieuw weer-
stand tegen opgebouwd hebben.

Een risico voor iedereen

Het ontwikkelen van die geneesmiddelen vraagt 
echter veel tijd. Het risico is dus reëel  dat we op 
een dag moeten vechten tegen bacteriën die on-
gevoelig zijn geworden voor alle bestaande anti-
biotica.

Vertragen van de resistentie

Het is belangrijk de resistentie van de bacteriën af 
te remmen door verkeerd of overgebruik van anti-
biotica. Na pijnstillers zijn ze immers de meest ge-
bruikte medicijnen in Europa!

HZIV-info wordt gedrukt op recycleerbaar papier en met ecologische inkt. De verpakking is biologisch afbreekbaar.
Wenst	u	HZIV-info	niet	meer	te	ontvangen,	meld	dit	via	het	telefoonnummer	0800	11	292	of	via	info@hziv.be.
De	archieven	van	de	laatste	6	nummers	zijn	beschikbaar	op 
www.caami-hziv.fgov.be/nl/hziv-info


