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Het remgeld kinesitherapie is opgenomen in de “Maximumfactuur” 

 

Op het voorschrift 
te vermelden 

aantal zittingen 
 

Mogelijk aantal 
“grote” zittingen 

Tegemoetkoming door het ziekenfonds  
(grote zittingen) 

- 

Courante 
aandoening onbeperkt 

Steeds 
onbeperkt 

 

T.e.m. 18 = normale tegemoetkoming 
Na 18 = verminderde tegemoetkoming 

E-situatie 
Aanvraag door arts in 
samenspraak met kine 

onbeperkt 
Steeds buitengewone tegemoetkoming 

(= E-statuut, d.w.z. ongeacht welke 
aandoening ev. bijkomend behandeld wordt) 

(uitz.: grote zittingen voor lymfoedeem: max 120) 

Acute of chronische  
F-pathologie 

Kennisgeving dr. kine 

onbeperkt 
T.e.m. 60 = normale tegemoetkoming 

Na 60 = verminderde tegemoetkoming 
(Uitzondering: polytraumatismen = 120 i.p.v. 60) 

Perinatale kine onbeperkt 9 per zwangerschap 9 x normale tegemoetkoming 

Palliatief onbeperkt onbeperkt integraal vergoed 

 
 
 

(= van 60 naar 75 % voor gewone rechthebbenden 
en van 80 naar 90 % voor rechthebbenden met een voorkeursregeling) 

Periode van buitengewone 
tegemoetkoming 

  onbeperkt 

                                Cfr.F-lijst 

eerste  
3 maanden 

(daarna opnieuw de normale 
regeling) 

 

(NC-orthopedie: art. 14 k) I, §1 en III, b), 

� bloedige behandelingen met N ≥ 200 

� therapeutische arthroscopieën met N ≥ 200 
met uitsluiting van het “wegnemen van diepliggend synthesemateriaal: 
platen of spijkerplaten (NCnr. 9004 -  280092  -  280103N200)” 

 

!!!  Totaal aantal zittingen STEEDS onbeperkt, enkel de terugbetaling kan variëren   !!! 
 

- PER SITUATIE  - - PER SITUATIE  - - SITUATIE  - 

VOORSCHRIFT 

� Naam patiënt 
� Diagnose  
� (Diagnostische E of F-elementen)  
� Lokalisatie 
� Maximum aantal 
� Datum + stempel (of id.) arts 

HUISBEZOEK = op het voorschrift aanmerken: 

� “Patiënt kan de woonst om medische 
of sociale redenen niet verlaten” 

 

Aanvang behandeling 
binnen de 2 maanden  

of  
op aanwijzing van arts 

Consultatief kinesith. onderzoek 
=  voorafgaand aan ev. behandeling  

= eenmalig (voorschrift) per pathologie    
 

SITUATIES MET BUITENGEWONE TEGEMOETKOMING  

E-SITUATIE  

NA REANIMATIE -VERSTREKKINGEN  

NA ORTHOPEDISCHE VERSTREKKINGEN  

Na andere heelkundige ingrepen met K>225 of N > 375 


