
BEPERKTE VERSPREIDING – PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
(CHOD-SPS-IMGT-ISEC-001) 

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 ZORGENVERSTREKKER1 IDENTIFICATIE PATIËNT2 

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 wel 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 

 

                                                            
1 Noodzakelijke informatie voor de verwerking van de aanvraag en omwille van een wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke 
(Defensie) rust en met verwijzing naar de privacyverklaring van Defensie en de specifieke privacyverklaringen van DG H&WB, COMOPSMED, 
DGHR en/of DGBudFin, voor zover van toepassing. 
2 Hetzelfde als vorige. 



BEPERKTE VERSPREIDING – PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
(CHOD-SPS-IMGT-ISEC-001) 

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: 
Acute psychologische opvang van slachtoffers na ingrijpende incidenten, counseling, psychotherapie en psychofarmacologische 
ondersteuning bij psychologische en psychiatrische problemen, zorg bij verslaving, Centrum voor Hyperbare ZuurstofTherapie (CHBO), 
radiologie/echografie/CT (met uitzondering van RX-contrastonderzoeken, transrectale prostaatonderzoeken, intravaginale gynaecologische 
echografie, echo-cardio onderzoeken, cardio-CT, CT-colonografie en MRI), consultatie tropische geneeskunde en consultatie reisadvies, 
expertise en consultaties in luchtvaartgeneeskunde, anesthesie (Burn Unit, lumbale en cervicale epidurale infiltraties, extracties 
wijsheidstanden en gebitssanering), Centre Physical Medecine & Rehabilitation (CPMR) (algemene musculoskeletale problemen, manuele 
therapie (manipulaties, mobilisaties); actieve oefentherapie in 1ste en 2de lijn, musculoskeletale schouder, elleboog, pols, heup, knie, 
enkel/voet klachten, chronische rugklachten, chronische nekklachten, bekkenbodemkinesitherapie, clinical motion lab ue, isokinetische 
krachttesten & revalidatie, Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT), oppervlakte electromyogramme (EMG), 
reconditioneringsprogramma (High Intensity Interval Training (HIIT) run & -bike), preventieadvies, preventieve screening athletes met een 
tactische functie (Pil, SOF...), thermoplastische braces, consultaties orthopedie/fysiotherapie/sportgeneeskunde, EMG onderzoek, platelet 
rich plamsa infiltraties, hyaluronzuurinfiltraties, de corticosteroide infiltraties, steunzolen/bracen/spalken voorschrijven, peridurale infiltraties 
en facetinfiltraties axiaal), MeNuFit programma, tandheelkunde (vullingen en preventieve zorgen voorzien door RIZIV met uitzondering van 
uitneembare prothesen en bijhorende nomenclatuur na 50 jaar, tandextracties, tandheelkundige protheses, beetplaten, endodontie (min 
DETI B), stomatologie, parodontologie (min DPSI 3). 

Hospitalisatiedienst: 
Burn Unit (BU) (brandwonden van allerlei oorzaken, elektrocutie, deglovement letsels, Morel Lavallée syndroom, necroserende fasceitis, 
ziekte van Lyel, voor volwassenen en kinderen), infiltraties van de wervelzuil, stomatologie, hyperbare geneeskunde (met inbegrip van 
duikongevallen), revalidatie patiënten, militairen die STRATEVAC ondergingen en tijdelijk gehospitaliseerd moeten worden, (dag)hospitaal 
tandheelkundige ingrepen. 

 

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).
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