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Verschijnt maandelijks  

 

  

Dag belangenbehartiger! 

Klaar voor wat nieuwe info? Deze maand verdiepen we ons in het 'palliatief forfait'. 

Een tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiënten. Verspreid je dit ook aan de 

leden van jouw trefpunt? Bedankt!  

Forfait palliatieve zorg 

 

  Het ‘palliatief forfait’ is een tegemoetkoming voor 

geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en 

hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf 

(gedeeltelijk) moeten bekostigen. Bijvoorbeeld een 

hoog-laagbed, toilet-stoel, psychische bijstand....  

  

In 2017 bedraagt het forfait 652,53 euro. Het wordt 

voor één maand toegekend. 
 

Palliatief patiënt? 

• Lijdt aan een onomkeerbare aandoening;  

• die ongunstig evolueert, met een ernstige algemene verslechtering van de 

fysieke/psychische toestand;  

• bij wie therapieën en revalidatie geen invloed meer hebben op de ongunstige 

evolutie;  

• bij wie de prognose slecht is en het overlijden op relatief korte termijn 

verwacht wordt (meer dan 24 uur en minder dan drie maanden);  

• en die nood heeft aan ernstige fysieke, psychische en sociale ondersteuning 

die een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen (bv. via 

meer gespecialiseerde hulpverleners en met aangepaste middelen). 

Voorwaarden 

Het forfait is voorzien voor palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden en de 

intentie hebben om tijdens de terminale fase thuis te blijven. Je mag dus niet 



opgenomen zijn in een (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en 

verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch 

verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra. 

  

Bovendien moet een patiënt voldoen aan minstens twee van onderstaande 

voorwaarden: 

1. Nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht, door personen 

uit de directe omgeving; mantelzorgers; vrijwilligers, bijgeschoold door 

erkende instanties; gezinshulp of personen die palliatief verlof hebben 

aangevraagd. 

2. Nood hebben aan geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale 

bijstand. Minstens twee van deze vormen van ondersteuning moeten 

aanwezig zijn: specifieke palliatieve medicatie; verzorgingsmateriaal; 

hulpmiddelen; een spuitaandrijver; pijnpomp of dagelijkse psychosociale 

bijstand voor het gezin. 

3. Nood hebben aan toezicht of dagelijkse verzorging door een 

verpleegkundige. De patiënt moet op basis van de KATZ-schaal tenminste 

afhankelijk zijn: om zich te wassen en te kleden; om zich te verplaatsen en 

naar het toilet te gaan; wegens incontinentie en/of om te eten. (Op zijn 

minst een score 3 op de KATZ-schaal, en dit voor elke 

afhankelijkheidsgroep.) 

Hoe aanvragen? 

 

  De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de 

adviserend geneesheer van het ziekenfonds (het 

ziekenfonds moet dit formulier ontvangen vóór de 

datum van overlijden). 

Het ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming 

onmiddellijk na de kennisgeving aan de 

adviserend geneesheer. 

 

Goed om weten 

• Het forfait kan nog een tweede 

maal worden toegekend indien de 

patiënt na afloop van de eerste 

dertig dagen verder aan de 

voorwaarden voldoet.  

• Het bedrag blijft integraal 

verworven, ook als de patiënt 

binnen de dertig dagen overlijdt.  

• Het forfait palliatieve zorg kan 

worden gecumuleerd met andere 

forfaits, zoals het 

incontinentieforfait (zie OKRA-

magazine van september 2017), 

het zorgforfait en het PVS-
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forfait (persistente vegetatieve 

status). 

 

Terugbetaling van het remgeld 

• Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht 

op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door 

de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige.  

• Palliatieve patiënten die niet in aanmerking komen voor het forfait maar 

opgenomen zijn in een ROB, RVT, PVT of thuis verblijven, krijgen in sommige 

gevallen ook een vrijstelling van remgeld voor huisbezoeken door de 

huisarts. Om deze vrijstelling te verkrijgen moet de huisarts een specifiek 

formulier opsturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van 

de patiënt. De vrijstelling geldt niet voor patiënten die opgenomen zijn in een 

ziekenhuis. 

 

Meer info? 

Lees verder over palliatieve patiënten en hun zorg bij 

het RIZIV.  

  

Uiteraard kan je ook terecht bij jouw ziekenfonds of 

huisarts voor meer concrete info. 
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Contacteer ons 

PB 40, B-1031 Brussel 

www.okra.be 

belangenbehartiging 

@okra.be 

Studiedienst  

02 246 44 40  

02 246 39 45 

Pensioendienst 

02 246 44 45 

02 246 44 31  

OKRA-Zorgrecht  

02 246 57 72 
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