
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

(Wet van 30 Juli 2018) 

MODEL TRANSFER 

DIT FORMULIER WORDT ENKEL GEBRUIKT VOOR DOORVERWIJZING NAAR DE BURGERSECTOR 
INGEVULD IS DIT FORMULIER BESTEMD VOOR DE MEDISCH ADVISEUR VAN DE TERUGBETALINGSDIENST VAN DEFENSIE (BFA-M) 

 

IDENTIFICATIE ZORGENVERSTREKKER IDENTIFICATIE PATIËNT 

Dr  Naam/Voornaam  

Adres  Graad  Stamnummer  

RIZIV-NR  Eenheid  

GSM/Tel  Nationaal nummer  

E-Mail   

☐ Aangenomen arts/tandarts voor Defensie 

☐ Militair 

☐ Burger tewerkgesteld bij Defensie 

☐ Invalide vredestijd (IVT) 

☐ Invalide oorlogstijd 

☐ Erkend kandidaat invalide 

☐ Andere speciale rechthebbende  

     

Geachte Collega, 

ik verwijs bovenvermelde patiënt door naar: 
 
☐ de specialiteit/dienst  die niet wordt aangeboden in het 

 Militaire Ziekenhuis Koningin Astrid (MHKA) ((*) zie ommezijde) 
 

☐ de specialiteit/dienst  die niet wordt aangeboden in het 

 MHKA. Ik verwijs de patiënt toch door naar burgermilieu omwille van medische dringendheid: 
 

 ☐ in bijlage vindt u een attest waaruit blijkt dat de patiënt zonder enig verwijl dient behandeld te worden door de 

  
bovenvermelde specialiteit/dienst omwille van medische dringendheid 
 

OPGELET: Het komt de medisch adviseur van BFA-M toe de noodzakelijke voorwaarden te beoordelen met het oog op het al 
 dan niet financieel tussenkomen door Defensie. 
  
  

ik verwijs bovenvermelde patiënt door voor: 
 

☐ ambulante zorgen 

☐ dag hospitalisatie 

☐ hospitalisatie 

☐ andere  

OPGELET zie belangrijke informatie op keerzijde, 2de vak. 

☐ Alle medische informatie en gevraagde zorgverstrekkingen werden op een aparte medische brief vermeld. 

☐ In geval van een vermoedelijk arbeidsongeval : een medisch attest van de eerste vaststellingen werd opgemaakt 

 (Model 150 voor militairen - Model B van de MEDEX voor burgerpersoneel van Defensie). 

☐ Het Model 150 werd overhandigd aan de patiënt. 
 
 

Te,  Datum  

 X

 

   
Handtekening zorgenverstrekker 
 
 



BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

(Wet van 30 Juli 2018) 

BIJKOMENDE RICHTLIJNEN VOOR DE PATIENT 
 

☐ U stuurt dit model transfer ONMIDDELLIJK, desgevallend samen met het attest dat de dringendheid aantoont, naar de 

 Medisch Adviseur van BFA-M op onderstaand adres: 
  

Medisch Adviseur BFA-M 
Algemene Directie Budget en Financiën 

Divisie Financiële en Budgettaire Uitvoering 
Sectie Medische Tarifering 
Kwartier Koningin Elisabeth 

Everestraat 1 – Bus 36 
1140 EVERE 

  

BELANGRIJK OM TE WETEN : 
 
 

 Als rechthebbende van Defensie heeft men het recht om een zorgenvertrekker (arts, tandarts, kinesitherapeut) naar keuze te 
raadplegen, de zogenaamde vrije keuze. Deze keuze bepaalt wel of men kan genieten van gratis medische zorgen. Zo zal 

Defensie pas kunnen tussenkomen in de kosten als de zorgenverstrekker een door Defensie aangenomen zorgenverstrekker 
is of als u door deze of door een zorgenverstrekker tewerk gesteld in militair medisch milieu op rechtmatige wijze werd 
doorverwezen naar een specialiteit/dienst die niet wordt aangeboden in de eigen verzorgingsketen (zie lijst hernomen onderaan 
voorliggende Blz). 

 

 Een verwijzing heeft in principe alleen betrekking op de verstrekkingen die omschreven zijn in het model transfer. Dit kan een 
reeks van behandelingen zijn of een wederkerende behandeling gedurende een bepaalde periode (maximum ÉÉN jaar). 
Verdere prestaties moeten gedekt worden met een nieuw model transfer. 

 

 De financiële tussenkomst van Defensie is altijd beperkt tot de medische zorgverstrekkingen waarvoor het RIZIV een 
nomenclatuurnummer voorziet. Uitgezonderd bepaalde specifieke regelingen betaalt Defensie enkel het remgeld aan de 
rechthebbenden terug. Supplementen of private kosten worden bijgevolg NIET terugbetaald. 

 

 De richtlijnen en bijkomende informatie in geval van doorverwijzing door een aangenomen zorgverstrekker van Defensie / een 
zorgenverstrekker tewerk gesteld in militair medisch milieu kan u terugvinden op de website https://www.cdsca-ocasc-
website.be/diensten/gezondheidszorgen-defensie/. 

 

 In geval van een vermoedelijk arbeidsongeval is het van belang dat een medisch attest van de eerste vaststellingen wordt 

opgemaakt (Model 150 voor militairen - Model B van de MEDEX voor burgerpersoneel van Defensie) en aan u wordt 
overhandigd voor verder gevolg. 

 

 De volledige terugbetalingsmodaliteiten vindt u terug op de website van de Algemene Directie Budget en Financiën 
(DG BudFin - https://intranet.mil.intra/sites/BudFin/Pages/home.aspx). 

Datum:  Voor kennisname, handtekening patiënt X

 

(*) Specialiteiten aangeboden in het MHKA te NEDER-OVER-HEEMBEEK 
 

Ambulante zorgen: 
 

Specialiteiten locomotorische aandoeningen (orthopedie, fysiotherapie, reumatologie, sportgeneeskunde, cel evaluatie preventie 
research & development met o.a. rugschool, nekschool, isokinetische evaluatie, evaluatie aan de hand van oppervlakte EMG, 
ganganalyse & pedobarografie, functionele evaluatie van de lumbale en cervicale wervelzuil, evaluatie in 3D van de mobiliteit en 
propioceptie) Medical, Nutrition & Fitness Unit (MeNuFit), travel clinic – reizigersgeneeskunde, hyperbare geneeskunde, 
stomatologie en tandheelkundige ingrepen (extracties, alle prestaties gerelateerd aan het plaatsen van tandheelkundige prothesen 
waaronder de implantaten en sommige gespecialiseerde verzorgingen zoals orthodontie, TMD en parodontologie), pijnkliniek, 
centrum geestelijke gezondheidszorg (centrum voor crisispsychologie CCP, dienst individuele hulpverlening (DIH), militair centrum 
alcohologie (CMILA)), chronische wondzorg, brandwonden, medische beeldvorming (Regio Brussel). 

Hospitalisatiedienst: 
 

Brandwonden, orthopedie en revalidatie, geplanifieerde stomatologie, opname in het kader van MeNuFit, crisisopname voor 
addictieproblemen. 

 

http://www.mil.be/infopat/faq/index.asp?LAN=nl&ID=54&IDS=299&299
http://www.mil.be/infopat/faq/index.asp?LAN=nl&ID=54&IDS=299&299
http://www.mil.be/infopat/faq/index.asp?LAN=nl&ID=54&IDS=299&299
https://www.cdsca-ocasc-website.be/diensten/gezondheidszorgen-defensie/
https://www.cdsca-ocasc-website.be/diensten/gezondheidszorgen-defensie/
https://intranet.mil.intra/sites/BudFin/Pages/home.aspx).
http://www.mil.be/infopat/subject/index.asp?LAN=nl&ID=1861&menufit

