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De palliatieve
patiënt verblijft
thuis
Hoe vraag je het aan?

De patiënt heeft recht op:
• Tegemoetkoming palliatieve thuiszorg

(palliatief forfait)

Deze forfaitaire vergoeding is in het leven geroepen om de
thuiszorg financieel draaglijker te maken en bedoeld om
volgende kosten te dekken: medicatie, hulpmiddelen
(ziekenhuisbed, toiletstoel, bedpan…) en
verzorgingsmiddelen (wondverzorgingsproducten,
incontinentiemateriaal, sondes…).
Iedere palliatieve patiënt die de wens heeft om thuis te
sterven en van wie de levensverwachting minder dan drie
maanden is, kan deze tegemoetkoming aanvragen,
ongeacht zijn inkomen.
Je vraagt de tegemoetkoming aan voor één maand en kan
deze, na het verstrijken van die maand, nog een tweede
keer aanvragen. Je hebt maximaal twee keer recht op de
tegemoetkoming. Je blijft recht hebben op het volledige
bedrag per maand, ook als de patiënt binnen diezelfde
maand overlijdt.

De huisarts bepaalt of de patiënt voldoet
aan alle voorwaarden die vooropgesteld
zijn. De huisarts vult het
aanvraagformulier in, dat moet
verstuurd worden (vóór het overlijden
van de patiënt) naar de medisch
adviseur van de mutualiteit. Deze
laatste keurt de aanvraag goed en geeft
daarna de opdracht aan de mutualiteit
om de tegemoetkoming uit te betalen.
Het geld wordt gestort op de rekening
van de patiënt.

Bedragen zijn terug te vinden op
de website van het RIZIV:
www.riziv.be/care/nl/palliativecare/index

De patiënt heeft recht op:

De omgeving heeft recht op:

• Terugbetaling van REM-geld
Patiënten die in aanmerking komen voor de
“tegemoetkoming palliatieve zorg” hebben ook recht op
een volledige terugbetaling van het REM-geld voor
huisbezoeken door de huisarts, kinesist en de
thuisverpleegkundige. Het wegvallen van het REM-geld
blijft een recht tot de patiënt overlijdt, ongeacht zijn
toestand.

• Palliatief verlof
Huisbezoeken voor raadpleging en adviezen van de
huisarts worden volledig terugbetaald. Opgelet: bij
bepaalde technische verstrekkingen moet er nog REM-geld
betaald worden (vb. ascitespunctie)
Op voorschrift van de arts, kan het REM-geld voor
verstrekking van kinesitherapie wegvallen. De kinesist
gebruikt een specifiek nomenclatuurnummer. Er is een
terugbetaling van het REM-geld van maximaal 1
verstrekking per dag en maximum 60 verstrekkingen per
voorschrift.
De thuisverpleegkundige kan een formulier “ter
kennisgeving van het verlenen van verpleegkundige zorg
aan palliatieve patiënt” versturen aan de adviserend
geneesheer van de mutualiteit. Dit formulier is terug te
vinden op de website van het RIZIV. Hierdoor valt het
REM-geld niet meer ten laste van de patiënt.

Palliatief verlof behoort tot het stelsel van
loopbaanonderbreking en wordt opgenomen om bijstand te
verlenen aan een ongeneeslijk zieke persoon in zijn
terminale fase. Elke werknemer heeft recht op
loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof.
De zieke persoon hoeft geen familie te zijn of in hetzelfde
huis te wonen. Palliatief verlof kan meerdere keren
aangevraagd worden, als het om verschillende personen
gaat die bijgestaan worden.
Je kan maximaal twee maanden palliatief verlof nemen
voor eenzelfde patiënt, te beginnen met één maand en
verlengbaar met één maand. Overlijdt de patiënt voor het
einde van de loopbaanonderbreking, kan je kiezen:
in loopbaanonderbreking blijven tot aan de voorziene
datum of het werk vroeger hervatten.
Palliatief verlof kan voltijds of deeltijds aangevraagd
worden. Je ontvangt een vergoeding, afhankelijk van
je huidige tewerkstelling, van het soort onderbreking
dat je neemt en van je leeftijd. Deze vergoeding
wordt uitbetaald door de RVA.

Hoe vraag je het aan?
Je bezorgt je werkgever een attest waarin
de behandelende geneesheer van de
patiënt verklaart dat je bereid bent
palliatieve zorgen te verstrekken. Het
palliatief verlof gaat in op de eerste dag
van de week die volgt op de week waarin
je het attest aan je werkgever hebt
bezorgd.
Om de uitkering van de RVA te ontvangen,
moet je - per maand die je opneemt - een
aanvraagformulier indienen bij de dienst
loopbaanonderbrekingen van de RVA.
Voor de meest recente informatie en
formulieren verwijzen we je door naar een
RVA kantoor in je buurt of naar de website:
www.rva.be/loopbaanonderbreking
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De palliatieve patiënt verblijft in
een woon- en zorgcentrum of
thuisvervangend milieu

De patiënt heeft recht op:

De omgeving heeft recht op:

• Terugbetaling van het REM-geld

• Palliatief verlof

Bezoeken in de voorziening voor raadpleging en adviezen
van de huisarts worden volledig terugbetaald. Het
wegvallen van het REM-geld blijft een recht tot de patiënt
overlijdt, ongeacht zijn toestand. Bij technische
verstrekkingen moet er wel nog REM-geld betaald worden.

Palliatief verlof behoort tot het stelsel van
loopbaanonderbreking en wordt opgenomen om bijstand te
verlenen aan een ongeneeslijk zieke persoon in zijn
terminale fase. Elke werknemer heeft recht op
loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof.
De zieke persoon hoeft geen familie te zijn of in hetzelfde
huis te wonen. Palliatief verlof kan meerdere keren
aangevraagd worden, als het om verschillende personen
gaat die bijgestaan worden.

Meer info over palliatief verlof
vindt u terug onder rubriek 1

De palliatieve patiënt
verblijft op de
palliatieve eenheid

De patiënt heeft recht op:
Een verblijf op de palliatieve eenheid kost evenveel als een
verblijf in een meerpersoonskamer op een andere
ziekenhuisafdeling.

De omgeving heeft recht op:
• Palliatief verlof
Palliatief verlof behoort tot het stelsel van
loopbaanonderbreking en wordt opgenomen om bijstand te
verlenen aan een ongeneeslijk zieke persoon in zijn
terminale fase. Elke werknemer heeft recht op
loopbaanonderbreking in het kader van het palliatiefverlof.
De zieke persoon hoeft geen familie te zijn of in hetzelfde
huis te wonen. Palliatief verlof kan meerdere keren
aangevraagd worden, als het om verschillende personen
gaat die bijgestaan worden.

Meer info over palliatief verlof
vindt u terug onder rubriek 1

Meer informatie nodig?
Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw
Welzijnscampus, A. Rodenbachstraat 29 bus 2
3500 Hasselt
tel. 011 81 94 72
fax 011 81 94 76
info@npzl.be
www.npzl.be
rek.nr. 735-0109532-07: giften welkom

