De forfaits voor chronisch zieken
Als chronisch zieke bent u soms afhankelijk van anderen. De hoogoplopende kosten voor
geneeskundige verzorging zijn lang niet altijd makkelijk om dragen.
Om het financieel leed van chronisch zieken te helpen verlichten, kent Symbio jaarlijkse
forfaits toe, die variëren naargelang de graad van zelfredzaamheid:


300,11 euro (op 01/01/2014)



450,18 euro (op 01/01/2014)



600,23 euro (op 01/01/2014)

Hoe kunt u van deze forfaits genieten?
Om aanspraak te maken op deze forfaits, moet u voldoen aan twee voorwaarden:


U hebt gedurende 2 opeenvolgende jaren veel geneeskundige zorg genoten (= de
voorwaarde van het remgeld).



U bevindt zich in één van de «afhankelijkheidssituaties».

Eerste voorwaarde
Uw «remgeld» (het verschil tussen het officiële ereloon en het bedrag dat u terugbetaald
krijgt door het ziekenfonds) dient tijdens het lopende jaar en het verstreken jaar een
bepaald grensbedrag te hebben bereikt:


365 euro voor een rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming;



450 euro voor wie geen rechthebbende is op de verhoogde tegemoetkoming.

Tweede voorwaarde
U dient zich in één van de volgende afhankelijkheidssituaties te bevinden:
Om het forfait van 300,11 euro te genieten (bedrag van toepassing op 01/01/2014):


Ofwel sinds ten minste zes maanden erkend zijn door de adviserend geneesheer van
het ziekenfonds als patiënt met een ernstige ziekte die een kinesitherapeutische of
fysiotherapeutische behandeling noodzaakt (type E).



Ofwel voldoen aan de medische voorwaarden om verhoogde kinderbijslag te
genieten voor gehandicapte kinderen of kinderen met een ernstige ziekte.



Ofwel tijdens het lopende jaar en het verstreken jaar ten minste zes keer of ten
minste 120 dagen in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis opgenomen zijn
(daghospitalisatie en maxiforfaits tellen mee als opname).

Om het forfait van 450,18 euro te genieten (bedrag van toepassing op 01/01/2014):


12 punten scoren op de afhankelijkheidsschaal van de Federale Openbare Dienst
Sociale Zekerheid voor de toewijzing van de integratietegemoetkoming voor
gehandicapten.



12 punten scoren op de afhankelijkheidsschaal van de Federale Openbare Dienst
Sociale Zekerheid voor de toewijzing van hulp aan gehandicapte bejaarden.



Een forfaitaire vergoeding genieten voor de hulp van een derde.

Om het forfait van 600,23 euro te genieten (bedrag van toepassing op 01/01/2014):
Recht hebben op het verzorgingsforfait voor zwaar zorgbehoevenden (forfait B of C op de
Katz-schaal) in het kader van verpleegkundige verzorging gedurende ten minste drie
maanden.

Wat moet u doen?
U hoeft helemaal niets zelf te ondernemen!
Symbio beschikt over alle nodige gegevens. Als u aan de voorwaarden voldoet, betalen wij u
automatisch het bedrag uit waar u recht op hebt. Als u recht hebt op een hoger forfait,
wordt u dit vanzelf toegewezen in de loop van het jaar.
Het recht op een nieuw forfait is elk kalenderjaar hernieuwbaar. De automatische betaling
van een nieuw forfait kan wel pas ten minste één jaar na de betaling van het vorige forfait
(ook als voordien reeds aan alle voorwaarden voor het nieuwe forfait is voldaan).

