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Reeksvervoer
Oncologie - Chemotherapie - Radiotherapie - Kunstnier

Beste mevrouw, meneer

Je krijgt een behandeling in het ziekenhuis, waarvoor je niet wordt gehospitaliseerd. Daardoor moet je 
meermaals naar het ziekenhuis komen om de behandeling te krijgen.

Hoe kom je naar het ziekenhuis?
Je voorziet best zelf vervoer. Let op, er bestaat daarvoor een financiële tussenkomst per gereden kilometer 
via je mutualiteit. Daarvoor moet je een attest van het ziekenhuis overhandigen aan je mutualiteit.

• Voor oncologie heet het attest “Aanvraag om tegemoetkoming in de reiskosten van de rechthebbende 
die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juli 1989” 

 - Voor chemotherapie: je ontvangt na elke behandeling een attest
 - Voor radiotherapie: je ontvangt één attest op het einde van de reeks 

• Voor kunstnier: je ontvangt maandelijks een attest van het ziekenhuis met de data van de 
behandelingen.

Mocht je het attest niet hebben ontvangen, vraag dat dan na bij je verpleegkundige of aan de baliemedewerker.

Is het niet mogelijk om binnen je eigen netwerk vervoer te voorzien? 
Dan kan je contact opnemen met volgende dienst, afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent 
aangesloten: 

Mutualiteit Aanvraag vervoer via Attesten?

Christelijke Mutualiteit 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 

De Voorzorg / Bond Moyson 

Liberale Mutualiteit

MUTAS

Telefoonnummer:
02 272 08 00

E-mailadres: nationaal@mutas.be

• Oncologie: je geeft het 
attest af aan de chauffeur

• Radiotherapie: het 
ziekenhuis bezorgt het attest 
aan Mutas

• Kunstnier: de 
ziekenhuismedewerker 
bezorgt het attest 
maandelijks aan Mutas

Onafhankelijk Ziekenfonds Contacteer de klantenadviseur van 
je kantoor.
Of bel naar 03 201 85 55.

Je bezorgt de attesten zelf aan 
het Onafhankelijk Ziekenfonds.

Partena Telefoonnummer:
09 269 85 00

Je bezorgt de attesten zelf aan 
Partena.

Gewestelijke dienst

NMBS

DOSZ

Taxidienst naar keuze. Je bezorgt de attesten zelf aan je 
mutualiteit.
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Je neemt best minstens twee werkdagen voor de dag van je behandeling contact op.
Dit vervoer is (ondanks attest) niet gratis; vraag steeds de kostprijs na.

Mocht je behandeling niet doorgaan op een afgesproken moment, dan verwittig je de dienst waarbij het 
vervoer werd aangevraagd (Mutas of klantenadviseur of Partena of taxidienst). Als je de annulatie niet 
doorgeeft, dan zal de vervoerder je toch nog een factuur aanbieden.

Afhankelijk van het tijdstip van het vervoer kan het zijn dat er langere wachttijden zijn. Je kan daarvoor 
navraag doen bij je vervoersdienst. Gelieve je daarop te voorzien.

Als je nog bijkomende vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met je mutualiteit of met de sociale 
dienst van het ziekenhuis. 

Indien je wenst dat de sociale dienst van GZA Ziekenhuizen uit jouw naam een 
vervoersdienst contacteert, gelieve dan de volgende twee pagina’s in te vullen en een 
exemplaar terug te bezorgen aan de sociale dienst.
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BIJLAGE voor sociale dienst

Ik geef hierbij de toestemming aan sociale dienst om uit mijn naam een vervoersdienst te contacteren. 

Ik ben op de hoogte dat:
• Ik zelf Mutas/vervoersdienst moet verwittigen bij annulaties of wijzigingen in het geplande schema.
• Dit vervoer niet gratis is.
• Een aanvraag minstens twee dagen op voorhand gebeurt.

NAAM:  

GEBOORTEDATUM:  

GSM-NUMMER:  

DATUM:  ........./........./.........  HANDTEKENING:  ....................................................................................
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BIJLAGE voor patiënt

Ik geef hierbij de toestemming aan sociale dienst om uit mijn naam een vervoersdienst te contacteren. 

Ik ben op de hoogte dat:
• Ik zelf Mutas/vervoersdienst moet verwittigen bij annulaties of wijzigingen in het geplande schema.
• Dit vervoer niet gratis is.
• Een aanvraag minstens twee dagen op voorhand gebeurt.

NAAM:  

GEBOORTEDATUM:  

GSM-NUMMER:  

DATUM:  ........./........./.........  HANDTEKENING:  ....................................................................................
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