
 
 

Het statuut chronische aandoening 
 
In 2008 gaven heel wat patiëntenverenigingen in een bevraging aan dat er nood was aan erkenning van 
chronisch zieken. Deze bevraging kaderde in de opmaak van het plan ‘Prioriteit aan de chronisch zieken’ 
van minister Onkelinx. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte deel uit van de stuurgroep.  
 
Sinds december 2013 is er het statuut voor personen met een chronische aandoening1! Hieronder kan je 
een overzicht vinden van de voorwaarden om het statuut toegekend te krijgen en de rechten die eraan 
verbonden zijn.  

 

Wie heeft recht op het statuut? 
Het statuut wordt automatisch toegekend omdat het ziekenfonds beschikt over alle nodige gegevens om 
na te kijken of je er recht op hebt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het openen en het verlengen 
van het recht op het statuut.        

Het recht openen  

 
Het recht openen wil zeggen dat je het statuut voor de eerste keer toegekend krijgt. Volgende 
groepen van personen kunnen het recht openen:  
 

 Personen met hoge (en chronische) medische kosten. Hiervoor moet je gedurende acht 
opeenvolgende kwartalen (twee kalenderjaren) elk kwartaal €300 aan medische kosten hebben. 
Zowel het stuk dat wordt terugbetaald door de ziekteverzekering als het stuk dat je als patiënt 
zelf moet betalen (het remgeld) wordt meegerekend.  

 Een tweede mogelijkheid is recht hebben op het zorgforfait. Dit is een tegemoetkoming van 
het ziekenfonds die toegekend wordt aan personen met hoge medische kosten en een hoge 
graad van hulpbehoevendheid.  

 
In de twee bovenstaande gevallen wordt het statuut geopend voor een periode van twee jaar.                         
De regelgeving rond het statuut werd van kracht met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.  

Het recht verlengen  

 
Wanneer de eerste periode van twee jaar afloopt, zal je ziekenfonds automatisch controleren of je recht 
hebt op een verlenging van het statuut. Een verlenging geldt telkens voor één jaar.  Wie het zorgforfait 
ontvangt kan het recht op het statuut sowieso verlengen. Voor wie het statuut kreeg op basis van zijn 
medische kosten (acht opeenvolgende kwartalen €300) worden de voorwaarden enigszins versoepeld. 
Een totaal van €1200 aan medische kosten tijdens het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de 
verlenging volstaat.  
 
Tip:  

 Dien tijdig je medische getuigschriften bij het ziekenfonds in zodat zij een correct beeld hebben 
van je medische kosten 

                                                      
1 Men spreekt ook vaak over ‘het statuut chronisch zieken’, dit gaat uiteraard over hetzelfde statuut maar in de officiële teksten 
wordt de term ‘chronische aandoening’ gebruikt.  



 
 

 Als je vragen over het statuut hebt, neem contact op met je ziekenfonds. Zij kunnen zeggen of je 
in aanmerking komt.  

 Bespreek met je arts het spreiden van je medische kosten bijv. voor de aankoop van medicatie. 
Deze voorwaarde is vooral de eerste twee jaren belangrijk.  

 

Zeldzame ziekten  

Het recht openen  

 
Als personen met een zeldzame ziekte2 voldoen aan de eerste voorwaarde (acht kwartalen van €300 
medische kosten) én ze leggen een attest van zeldzame aandoening voor, dan krijgen ze automatisch 
het statuut toegekend voor vijf jaar (in plaats van twee jaar).  

Het recht verlengen  

 
Het volstaat om in het laatste jaar voor een eventuele verlenging opnieuw een attest van zeldzame 
aandoening in te dienen bij het ziekenfonds, waarna het recht opnieuw verlengd wordt voor vijf jaar. 
Aan de financiële voorwaarde van €300 per kwartaal of €1200 per jaar moet niet langer voldaan worden, 
een geldig attest is voldoende.  
 

Wat houdt het statuut in? 
Het statuut is bedoeld als een manier om voordelen specifiek toe te kennen aan chronisch zieken. 
Momenteel zijn er slechts twee maatregelen verbonden aan dit nieuwe statuut, maar het is de bedoeling 
om dit verder uit te breiden in de toekomst: 

De maximumfactuur (MAF) voor chronisch zieken3 

 
De MAF houdt in dat je elk jaar slechts een bepaald bedrag aan remgeld moet betalen. Wanneer je kosten 
deze grens overschrijden, zal je ziekenfonds voor de rest van het jaar alle remgelden terugbetalen. Bij 
personen die recht hebben op het statuut chronische ziekte wordt het grensbedrag verlaagd met €100.  

Automatische toepassing van de derdebetalersregeling  

 
Deze maatregel houdt in dat je zelf enkel het remgeld moet betalen en niet langer het bedrag moet 
voorschieten dat later terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Personen die recht hebben op het 
statuut chronische aandoening zullen vanaf 20154 recht krijgen op een automatische toepassing 
van de derdebetalersregeling. Momenteel kan iemand met het statuut wel reeds vragen aan zijn arts of 
tandarts om de derdebetalersregeling toe te passen (zie deel hieronder), maar zorgverleners zullen pas 
vanaf 2015 verplicht zijn om dit effectief te doen. 

                                                      
2 Welke aandoeningen zijn zeldzaam? De aandoeningen vermeld op www.orphanet.be  
3 Naast het statuut chronische aandoening wordt de MAF chronisch zieken momenteel ook reeds toegekend aan personen 
die twee opeenvolgende jaren €450 uitgaven aan remgeld. Wie op deze manier al recht heeft op de korting van €100 op het 
grensbedrag, zal geen bijkomende korting van €100 meer krijgen indien ook voor hen het statuut chronische aandoening wordt 
geopend. Het gaat immers niet om de creatie van een nieuw voordeel, het statuut biedt enkel een extra toegang tot het reeds 
bestaande voordeel van de MAF chronisch zieken.  
4 Deze maatregel wordt pas vanaf 2015 aan het statuut verbonden omdat er nog enkele afspraken gemaakt moeten worden 
over de precieze toepassing van dit recht. 

http://www.orphanet.be/


 
 

Derde betalerregeling 
 
Sedert 1 mei 2014 kunnen de artsen en tandartsen (niet verplicht) de derdebetalersregeling5 toepassen 
voor de rechthebbenden op het statuut “chronische ziekte”. Dit geldt voor de raadplegingen en bezoeken 
van artsen en bepaalde verstrekkingen van tandartsen.  

In welke situaties kan er nu al een ‘sociale’ derde betalerregeling toegepast worden? 

 
Een geconventioneerde huisarts kan nu reeds de sociale derdebetalersregeling toepassen voor alle 
verstrekkingen inzake raadplegingen als de patiënt dit vraagt. De niet-geconventioneerde huisartsen 
mogen dezelfde procedure volgen.  
 
Er zijn verschillende patiënten die beroep kunnen doen op de sociale derde betaler: 

 rechthebbenden die zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevinden 

 rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming 

 gerechtigden en de personen te hunnen laste die vrijgesteld zijn van bijdrageplicht ingevolge 
artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet,, omdat het jaarlijks 
bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan het bedrag van het leefloon 

 rechthebbenden die voor het toepassen van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen gecontroleerde werklozen zijn, die sedert ten minste zes maanden de 
hoedanigheid hebben van volledig werkloze als bedoeld in de reglementering betreffende de 
werkloosheid en in de zin van laatstgenoemde reglementering, de hoedanigheid hebben van 
werknemer met gezinslast of van alleenstaande, alsmede de personen die te hunnen laste zijn 

 rechthebbenden die voldoen aan de medisch-sociale voorwaarden om recht te geven op de 
verhoogde kinderbijslag en de personen die te hunnen laste zijn. 

 
De patiënt kan zijn attest van het ziekenfonds laten zien waarop vermeld staat dat hij recht heeft op derde 
betaler of de huisarts kan kijken naar een specifieke code op het kleefbriefje. 
 

Welke bedrag blijft ten laste van de patiënt? 

 
Als de sociale derde betalerregeling wordt toegepast, moet de patiënt enkel het remgeld betalen. Voor 
patiënten met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt het remgeld 1 euro (met globaal medisch 
dossier) en 1,5 euro (zonder globaal medisch dossier). Alle andere patiënten betalen 4 euro (met globaal 
medisch dossier) en 6 euro (zonder globaal medisch dossier).  

                                                      
5 De patiënt moet enkel het remgeld betalen. De huisarts vordert de rest van zijn honorarium rechtstreeks terug van het 

ziekenfonds. 


